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  مسائل تستدعي اھتمام المؤتمر
  

  :إن لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتھا السادسة والثالثين
  

وافقت على أن الحد من الجوع في العالم أمر جدير بالترحيب وإن كانت مستوياته ال تزال مرتفعة بشكل 
ةباألحداث المناخية المتطرفة قد تكون حجرة عثرة في سبيل ال يمكن قبوله؛ وأن التطورات المرتبط 

  ؛)الفقرة (إحراز مزيد من التقدم 
  
إّن األمن ) 1: (النقاش] المبادرات اإلقليمية[أقرت اللجنة بأھمية النقاط التالية التي انبثقت عن   - 1

يشارك فيه العديد الغذائي والتغذية ھما مسألتان متداخلتان تحتاجان إلى إطار متعدد االختصاصات 
إن المبادرات اإلقليمية تسھم في تحقيق ) 2(من أصحاب الشأن على المستويين الوطني واإلقليمي؛ 

قيمة مضافة وفي دعم الجھود الوطنية التي تُبذل من أجل التصدي النعدام األمن الغذائي وسوء 
ر المعرفةوأفضل الممارسات إن التعاون اإلقليمي واألقاليمي يشكل أداة صالحة لتشاط) 3(التغذية؛ 

إن تعبئة الموارد الالزمة لمباشرة العمل ) 4(فضالً عن دفع عجلة التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛ 
  ؛)18- 16الفقرات (باألطر اإلقليمية تعتبر شرطاً مسبقاً أساسياً 

  
لغذائي والتغذية تضمنت السمات المشتركة المتعلقة بالنھج الوطنيةالمتبعة للتصدي لموضوع األمن ا  - 2

إتباع نھج شامل لألمن الغذائي والتغذية؛ والتنسيق : والتي برزت من خالل دراسات الحالة األربع
والتعاون الوثيق والتخطيط المشترك بين الوزارات؛ وبناء شبكات األمان القابلة لالستمرار 

عاون فيما بين بلدان الجنوب وتمويلھا؛ وبناء القدرات والتدريب؛ وتعميم االعتبارات الجنسانية؛ والت
  ؛)21الفقرة (

  
رحبت اللجنة بالنتائج التي خلصت إليھا الموائد المستديرة الثالث عن السياسات بشأن المواضيع   - 3

  :التالية
حيازة األراضي ) "2(؛ "القضايا والتحديات: تحقيق األمن الغذائي في ظل األزمات المستمرة) "1(

إدارة التعرض لألخطار والمخاطر للنھوض باألمن الغذائي ) "3(؛ "الزراعةواالستثمار الدولي في 
  .27-23انظر نتائج مداوالت اللجنة في الفقرات". والتغذية

  مسائل تستدعي اھتمام المجلس
  

 : إن لجنة األمن الغذائي العالمي في دورتھا السادسة والثالثين
  
 2011وافقت على أن يقوم مكتب اللجنة، تعاونه األمانة، بالترتيب لعقد مائدة مستديرة خالل سنة   - 1

 ؛)9الفقرة (في تقدير عدد الجياع  المستخدمةلدراسة الطرق 
 
طلبت من األمانة، بناء على نتائج دراسات الحالة القطرية، إعداد وثيقة تعرض عليھا في دورتھا   - 2

الدروس المستفادة واالقتراحات المقدمة بخصوص إجراء  وتحليلالتالية ويجري في إطارھا تجميع 
  دراسات حالة إضافية

 ؛)22الفقرة (
 
للخبراء بشأن  األزمات المستمرة في موعد  أوصت باستكشاف إمكانية تنظيم منتدى رفيع المستوى  - 3

برنامج عمل جديد للعمل من أجل تحقيق األمن الغذائي في  إعداد، بھدف مناقشة 2012أقصاه عام 
الوكاالت المتخصصة والشركاء في المجال اإلنساني  معالبلدان التي تمر بأزمات مستمرة بالتعاون 

 ؛)5-25الفقرة (
 
 الحوكمة الرشيدة بشأن الطوعية التوجيھية الشاملة إلعداد الخطوط العملية استمرار قد شجعت  - 4

 تقديم بھدف القائمة اإلقليمية الطبيعية األخرى باالستناد إلى العمليات والموارد األراضي لحيازة
 ؛)1-26الفقرة ( في دورتھا السابعة والثالثين الغذائي األمن لكي تنظر فيھا لجنة الخطوط التوجيھية

 
اتفقت اللجنة على إطالق عملية تشاورية شاملة بغية إعداد النسخة األولى من اإلطار   - 5

الفقرة ( 2012 تشرين األول/شھر أكتوبر قبلاالستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية 
 ؛)29
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تحقيق لرسم خرائط اإلجراءات الرامية إلى (طلبت من األمانة مواصلة تيسير خطة اإلعداد والتنفيذ   - 6
باعتبارھا أحد األنشطة األساسية لبرنامج عمل اللجنة للفترة ) األمن الغذائي على الصعيد القطري

 ؛)31-30الفقرتان (بالتغذية  المتصلة، على أن تشمل النظر في اتخاذ اإلجراءات 2010/2011
 
وتعديل  صادقت على التوصية الداعية إلى أن تواصل مجموعة عمل منبثقة عن المكتب مراجعة  - 7

من الالئحة العامة للمنظمة، ودستور منظمة األغذية والزراعة،  33الالئحة الداخلية للجنة، والمادة 
 ؛)33الفقرة ) (CFS:2009/2 Rev.2(في ضوء وثيقة اإلصالح 

 
، وأوصت بأن يخضع برنامج العمل 2011-2010 صادقت على برنامج العمل والميزانية للفترة  - 8

لمزيد من الدرس من قبل المكتب، وقررت إحالتھما إلى  2013-2012للفترة  والميزانية المقترح
الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي لدراستھما، منظمة األغذية والزراعة والصندوق 

وذلك وفقاً لالئحة المالية واألنظمة المرعية في كّل منھا، وصادقت على اقتراح وضع إطار مستند 
المتعدد السنوات ويستحسن  ئج خاص بلجنة األمن الغذائي العالمي على غرار برنامج العملإلى النتا

  ؛)35الفقرة ( 2011أن يُعرض ھذا اإلطار خالل الدورة السابعة والثالثين للجنة في عام 
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  المسائل التنظيمية  -أوالً 
  

دة من  عقدت  -1 رة الممت ى  11لجنة األمن الغذائي العالمي دورتھا السادسة والثالثين في الفت إل
ي 14   وف
ا 2010تشرين األول / أكتوبر 16 ة والزراعة في روم ة األغذي ّر الرئيسي لمنظم وحضر . في المق

م المتحدة  11عضوا من أعضاء اللجنة ومشاركون من  126الدورة مندوبون من  من وكاالت األم
ا؛ و ن  47وبرامجھ ون م ة؛ ومراقب ر الحكومي ة غي ات الدولي ن المنظم ة م ات  15منظم ن المنظم م

  .الحكومية الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية األخرى
  
ة  -2 اء  –المرفق ألف : وقد أُرفقت بالتقرير المالحق التالي دورة؛ المرفق ب ال ال  –جدول أعم

وية ال يم عض ق ج ة؛ المرف ق دال  –لجن دورة؛ والمرف ي ال ة ف ات الممثل دان والمنظم ة  –البل قائم
اء. الوثائق يدة . وألقى الدكتور جاك ضيوف، المدير العام، بياناً يرد ضمن المرفق ھ ا أدلت الس كم

JOSETTE SHEERANوأدلت . ، المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي، ببيان يرد ضمن المرفق واو
يدة  دورھا الس ة عن YUKIKO OMURAب ان نياب ة ببي ة الزراعي دولي للتنمي يس الصندوق ال ة رئ ، نائب

يد  رد ضمن المرفق KANAYO F. NWANZEالس ة وھو ي ة الزراعي دولي للتنمي يس الصندوق ال ، رئ
ة، الممثل الخاص لألمين العام المعني DAVID NABARROسيد وألقى ال. زاي ، باألمن الغذائي والتغذي

 MONKOMBUكما ألقى البروفيسور . بياناً باسم األمين العام لألمم المتحدة، يرد باعتباره المرفق حاء

SAMBASIVAN SWAMINATHAN ي توى المعن ع المس راء رفي ق الخب ة لفري ة التوجيھي يس اللجن ، رئ
األم ةب ذائي والتغذي اءن الغ ق ط اره المرف رد باعتب اً ي ة . ، بيان ة الكامل ى القائم ن اإلطالع عل ويمك

  .للمشاركين لدى أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي
  
ً   NOEL DE LUNAوافتتح الدورة السيد  -3   .بصفته رئيسا
  
يا،   -4 ا، إندونيس تراليا، ألماني ا، أس ن إثيوبي الً م ّم ك ياغة تض ة ص ين لجن ة بتعي ت اللجن وقام

ان،  ة والياب ات المتحدة األمريكي وار، مصر، الوالي باراغواي، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، كوت ديف
  ). األردن(برئاسة السيد إبراھيم أبو عتيلة 

  
ي ي  -5 اد األوروب أّن االتح ة ب رتين وأُبلغت اللجن ام الفق اً ألحك دورة طبق من  9و 8شارك في ال

  .المادة الثانية من دستور المنظمة
  

 ً   التحضيرات للدورة السادسة والثالثين للجنة األمن الغذائي العالمي   -ثانيا
  

ترد ضمن المرفقات البيانات التي ألقاھا كّل من الدكتور جاك ضيوف، المدير العام لمنظمة   -6
يدة JOSETTE SHEERANاألغذية والزراعة، والسيدة  المي، والس ة الع ، المديرة التنفيذية لبرنامج األغذي

YUKIKO OMURA يد ن الس ة ع ة نياب ة الزراعي دولي للتنمي يس الصندوق ال ة رئ  .KANAYO F، نائب

NWANZE،ة ة الزراعي دولي للتنمي ندوق ال يس الص   ، رئ
ة DAVID NABARROوالسيد  ذائي العالمي ، منسق فريق المھام الرفيع المستوى المعني بأزمة األمن الغ

  .MONKOMBU SAMBASIVAN SWAMINATHANباسم األمين العام لألمم المتحدة، والبروفيسور 
  
لمي عرضاً عن تطبيق عملية إصالح اللجنة التي جرت وقّدم رئيس لجنة األمن الغذائي العا  -7

نتي ي س   ف
  .2010و 2009

  
 ً   2010حالة انعدام األمن الغذائي في عام   -ثالثا
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مقّدم " لمحة عامة عن انعدام األمن الغذائي في العالم"اللجنة على عرض بعنوان  اطّلعت  -8
من السيد حافظ غانم، المدير العام المساعد إلدارة التنمية االقتصادية واالجتماعية في منظمة 

  .األغذية والزراعة
  
  :واتفقت اللجنة على ما يلي  -9
  

 الم، إال اع في الع الم ال رغم الترحيب بانخفاض عدد الجي  أّن معدالت الجوع في الع
  تزال مرتفعة بشكل لم يعد مقبوالً؛

  ة  2010إّن االنخفاض المتوقع في معدالت الجوع في عام ى أزم ب عل ھو نتيجة التغلّ
ي ال  ّن الجوع الھيكل ة، ولك ة االقتصادية العالمي ة واألزم واد الغذائي ارتفاع أسعار الم

  يزال على ارتفاع؛
  الم قد تشّكل التطورات اع الع األخيرة المرتبطة بأحوال مناخية متطّرفة في مختلف أبق

  حجر عثرة أمام إحراز مزيد من التقدم؛
  دان العجز ى بل رة بالنسبة إل ذائي مخاوف كبي دام األمن الغ يثير مستوى الجوع وانع

  الغذائي المنخفضة الدخل؛
  ،ة ه األمان المي، تُعاون ذائي الع ن الغ ة األم ب لجن دعو مكت وف ي دة وس د مائ ى عق إل

  .تخصص لدراسة الطرق المستخدمة لتقدير عدد الجياع 2011مستديرة في عام 
  

 ً   المستجدات العالمية المتصلة باألمن الغذائي والتغذية  -رابعا
  

ادل المعلومات والبحث في سبل  أشار  -10 دورة ھو تب ذه ال د ھ الرئيس إلى أّن الغرض من عق
ذه  ين ھ ا ب آزر فيم در ممكن من الت ر ق ق أكب االستفادة من المبادرات العالمية الموجودة حالياً لتحقي

  .المبادرات وكذلك مع لجنة األمن الغذائي العالمي، بغية زيادة االتساق والتأثير
  

  :جنة بالعروض المقّدمة عن خمس مبادرات ھيورّحبت الل  -11
  

يدة   )1( دمتھا الس ة ق ة لأللفي ة بشأن األھداف اإلنمائي ة عن القم ، Annika Söderلمحة عام
ة  ة، منظم ات الخارجي ي والعالق ب االتصال المؤسس اعدة، مكت ة المس ديرة العام الم

  األغذية والزراعة؛
ويال الخاصة   )2( ادرة الك ن مب ات ع ر المعلوم ة آخ ك متابع ي ذل ا ف ذائي، بم األمن الغ ب

يد  ات الس ذه المعلوم رض ھ د ع ة؛ وق طة القطري رائط باألنش م خ ات ورس االلتزام
Christopher MacLennan ي ة ف ة والقطاعي ات المتخصص ة السياس ام مديري دير ع ، م

  الوكالة الكندية للتنمية الدولية؛
ع   )3( ام الرفي ق المھ ذائي وفري آخر المعلومات عن البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغ

ديم  ل، من تق المستوى في األمم المتحدة المعني باألزمة الغذائية واإلطار الشامل للعم
  ، منسق فريق المھام الرفيع المستوى؛David Nabarroالسيد 

ة آخر المعلومات عن الجماعة االستشارية للبحو  )4( ة، خاصة عملي ة الدولي ث الزراعي
يد  ديم الس يس مجلس اتحادات Carlos Perez Del Castilloاإلصالح األخيرة، من تق ، رئ

  الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية؛
ادرة  )5( ة، ومب ة بالتغذي م المتحدة المعني ة األم  آخر المعلومات عن اللجنة الدائمة لمنظوم

م Alexander Mullerتعميم التغذية، من تقديم السيد  ة األم ة لمنظوم ، رئيس اللجنة الدائم
  .المتحدة المعنية بالتغذية

  
  :وقررت اللجنة ما يلي  -12
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  ذائي ن الغ ة األم ارية للجن ة االستش ن المجموع زءاً م ة ج ة للتغذي ة الدائم ل اللجن جع
ي الم اليين ف اء الح ى األعض افة إل المي باإلض اة الع ع مراع ارية م ة االستش جموع

م  ي األم يق ف اً للتنس ة وبرنامج ا آلي ة باعتبارھ ة للتغذي ة الدائم ة للجن ة الخاص الطبيع
 المتحدة قائمة بحّد ذاتھا وتتمتع بآليات خاصة بھا للتشاور مع أصحاب الشأن؛

  ة ة للتغذي أو تكليف مكتب لجنة األمن الغذائي العالمي بإيجاد طرق لدعوة اللجنة الدائم
المي  ذائي الع ة األمن الغ ة المشتركة للجن ى األمان ا إل ات األعضاء فيھ إحدى المنظم

 ؛وضّمھا إليھا
  ذائي ة األمن الغ ع لجن ة بالتنسيق م تقديم اقتراح يقضي بأن تعمل اللجنة الدائمة للتغذي

ّل  ات واالقتراحات الخاصة بك ات واآللي العالمي إلقامة تآزر وتنسيق وثيق بين العملي
 .ا على التواليمنھم

  
وقررت اللجنة الدعوة إلى عرض تقارير مرحلية عن ھذه المبادرات وغيرھا من   -13

  .المبادرات الرئيسية على لجنة األمن الغذائي العالمي في دوراتھا المقبلة
  

  المبادرات اإلقليمية في مجالي األمن الغذائي والتغذية  -خامساً 
  

الرئيس إلى أّن غرض اللجنة من عقد ھذه الدورة ھو إقامة عالقات مع األطراف  أشار  -14
الفاعلة المعنية على المستويات كافة وتعزيز تلك العالقات والمحافظة عليھا وكفالة أّن يكون عملھا 

  .مبنياً على الواقع الُمعاش على األرض
  

مؤتمر منظمة : تديات إقليميةورّحبت اللجنة بالعروض التي قدمتھا تسع مبادرات ومن  -15
؛ مؤتمر منظمة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيااألغذية والزراعة اإلقليمي ألفريقيا؛ 

األغذية والزراعة اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ؛ رابطة أقطار جنوب شرق آسيا؛ والمبادرة 
ئ؛ واالجتماع ن آسيا والمحيط الھادداللب يمجلس التعاون االقتصادالخاصة باألمن الغذائي؛ 

الوزاري بشأن األمن الغذائي؛ قمة المحيط الھادئ نيابة عن فريق العمل المعني بتحقيق  األمن 
الغذائي في المحيط الھادئ؛ مبادرة القضاء على الجوع في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

  بحلول
لبلدان المخروط السوق المشتركة األسرية في ؛ االجتماع المتخصص عن الزراعة 2025سنة 

  .الجنوبي ومبادرة األمن الغذائي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
  

  :وأقّرت اللجنة بأھمية النقاط التالية التي تمّخض عنھا النقاش  -16
  

األمن الغذائي والتغذية ھما مسألتان متداخلتان تحتاجان إلى إطار متعدد  إنّ   )1(
االختصاصات يشارك فيه العديد من أصحاب الشأن على المستويين الوطني 

  واإلقليمي؛
تسھم المبادرات اإلقليمية في تحقيق قيمة مضافة وفي دعم الجھود الوطنية التي   )2(

  لغذائي وسوء التغذية؛تُبذل من أجل التصدي النعدام األمن ا
يشكل التعاون اإلقليمي وبين األقاليم أداة صالحة لتشاطر المعرفة وأفضل   )3(

  الممارسات فضالً عن دفع عجلة التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
  .تُعتبر تعبئة الموارد الالزمة لمباشرة العمل باألطر اإلقليمية شرطاً سابقاً أساسياً   )4(

  
إقامة عالقات أوثق مع ھذه المبادرات والمنتديات خالل الفترة الفاصلة بين وقررت اللجنة   -17

  .الدورة واألخرى وتعزيز تلك العالقات والمحافظة عليھا
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ورحبت اللجنة بالعروض التي قدمتھا المبادرات اإلقليمية بدعم االتصال بلجنة األمن   -18
ا في ذلك مبادرة القضاء على الجوع في الغذائي العالمي خالل الفترة الفاصلة بين الدورات، بم

، وعن طريق رئاسة مؤتمري المنظمة اإلقليميين ألفريقيا 2025أمريكا الالتينية والكاريبي بحلول 
وألمريكا الالتينية والكاريبي، فضالً عن أمانة المؤتمر اإلقليمي آلسيا والمحيط الھادئ ورابطة أمم 

  .جنوب شرق آسيا
  

 ً   الرئيس عن الطلبات المقدمة من البلدان لمحة عامة من  -سادسا
  إلى لجنة األمن الغذائي العالمي

  
واقترح أيضاً استخدام ھذا البند . الرئيس إلى أنه لم يتلقَّ أي طلب من أي من البلدان أشار  -19

من جدول األعمال في الدورة السابعة والثالثين للجنة األمن الغذائي العالمي إفساحاً في المجال أمام 
. تغذيةالبلدان لعرض األنشطة الحالية والمقررة إلقامة الشراكات في مجال األمن الغذائي وال

وباإلمكان أيضاً البحث في الفرص المتاحة للتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي ضمن ھذا 
  .البند من جدول األعمال

  
 ً   دراسات حالة -المبادرات القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية   -سابعا

  
ة من أجل  رّحبت  -20 ة قطري دان من ) أ(اللجنة بالعرض المقدم ألربع دراسات حال ين البل تمك

الطرق التي يمكن من ) ب(تحديد مواضيع مشتركة وأفضل الممارسات للنھوض باألمن الغذائي و
األمن  ادرات الخاصة ب خاللھا للجنة األمن الغذائي العالمي بعد إصالحھا من زيادة دعمھا لتلك المب

األمن : "وكانت المواضيع المعروضة والبلدان المعنية كاآلتي. التغذيةالغذائي و نھج شامل خاص ب
ذائي ة: الغ ة للسياسات الغذائي نغالديش" (خطة العمل الوطني ة "؛ )ب امج الشامل للتنمي ق البرن تطبي

د: الزراعية في أفريقيا دا" (المنظور من داخل البل ة "؛ )روان ذائي في ظل األزم ق األمن الغ تحقي
تمّرة ايتي" (المس م "؛ )ھ ي دع ا ف ة ودورھ ان والتغذي بكات األم ى ش بة إل أفضل الممارسات بالنس

  ).األردن" (اإلنتاج المحلي
  

ا   -21 المي باعتبارھ ذائي الع ة األمن الغ ى لجن ع بوضوح إل ة األرب وتشير جميع دراسات الحال
درات المحفل القادر على تسليط الضوء على احتياجات البلدان في مجاالت ا اء الق لتعاون التقني وبن

وارد ة الم تركة. وتعبئ مات المش ا الس   أم
رزت من  ة والتي ب ذائي والتغذي ة للتصدي لموضوع األمن الغ ة المتبع في ما يتعلق بالنھج الوطني

  :خالل دراسات الحالة األربع، فكانت على النحو اآلتي
  

  نھج شامل لألمن الغذائي والتغذية؛  )أ(
  ثيق وتخطيط مشترك بين الوزارات؛تنسيق وتعاون و  )ب(
  بناء شبكات أمان قابلة لالستمرار وتمويلھا؛  )ج(
  بناء القدرات والتدريب؛  )د(
  تعميم االعتبارات الجنسانية؛  )ھـ(
  التعاون بين بلدان الجنوب؛  )و(

  
ة   -22 ا التالي ا في دورتھ طلبت لجنة األمن الغذائي العالمي من األمانة إعداد وثيقة تعرض عليھ

راء  ة بخصوص إج ات المقدم تفادة واالقتراح دروس المس ل ال ع وتحلي ا تجمي ي إطارھ ري ف ويج
  .دراسات حالة إضافية يمكنھا تكملة ھذه الدروس

  
 ً   موائد مستديرة عن السياسات  -ثامنا
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رحبت اللجنة بالنتائج التي خلصت إليھا الموائد المستديرة الثالث عن السياسات بشأن   -23
  :التاليةالمواضيع 

حيازة األراضي ) "2(؛ "القضايا والتحديات: تحقيق األمن الغذائي في ظل األزمات المستمرة) 1(
للنھوض باألمن  والمخاطر إدارة التعرض لألخطار) "3(؛ "واالستثمار الدولي في الزراعة

  : وفيما يلي النتائج التي أسفرت عنھا مداوالت اللجنة". الغذائي والتغذية
  

  النعدام األمن الغذائي في ظل األزمات المستمرةالتصدي 
  

 والية بتسوية النـزاعات تتجاوز الصلة ذات القضايا أن اعتبارھا اللجنة واضعةً في أيدت  24
 المعلومات وثيقة في الواردة الثالث التوصيات روح تؤيد فإنھا العالمي، الغذائي األمن لجنة

  :األساسية
  

م   )1( ددع ن المزي ل م م التحلي ق والفھ بل المتعم يش لس ب ع ات كس كان وآلي ة  الس مواجھ
ي ات الصعاب ف تمرة ظل األزم ن المس دعيم أجل م درتھم ت ى ق ف عل ز التكيّ  وتعزي

  المساعدة؛ برامج فعالية
 فضال عن المؤسسات وتعزيزھا وإعادة بنائھا، كسب العيش سبل عملية حماية مساندة  )2(

  تعاني من أزمات مستمرة؛ بلدان في وتُمَكنھا كسب العيش سبل تدعم التي
اعدة اإلجراءات دراسة  )3( ديم المس ة الخاصة بتق دان الخارجي ى البل ة  إل ي تشھد أزم الت

ع الواقع أرض على المؤسسية والقيود والتحديات االحتياجات مع لتتناسب مستمرة،  م
  .االعتبار الممارسات في أفضل أخذ

  
  :يليوأوصت اللجنة على وجه التحديد بما   -25
  

 من المستمرة يتضمن كال ظل األزمات في الغذائي لتحقيق األمن شامل نھج اعتماد  )1(
  المستدامة؛ كسب العيش سبل ودعم الطوارئ في حاالت االستجابة

ز  )2( ة تعزي م منظوم دة األم اركة المتح أن أصحاب لمش نة  الش اركة حس ددين مش المتع
ي يق ف داد خطط التنس ل إع املة عم ة ش ذھا قطري ي وتنفي دد ف ن صغير ع دان م  البل
  المستمرة؛ األزمات من المتضررة

ز في المحلية المنظمات إلشراك إنشاء آليات  )3(  األسواق أي( الرئيسية المؤسسات تعزي
  ؛)االجتماعية األسرية والروابط

  اإلقليمية؛ المؤسسات مع والتعاون الشراكات لتعزيز آليات إنشاء  )4(
لمعالجة  التعاونية والجھود التفاھم لزيادة السياسات بشأن والحوار للتشاور آليات دعم  )5(

ب، الصدد، ھذا وفي. األزمات في والتغذوي الغذائي األمن يقوم المكت  مع بالتشاور س
بشأن  للخبراء المستوى منتدى رفيع تنظيم إمكانية باستكشاف المجموعة االستشارية،

د إعداد برنامج عمل مناقشة بھدف 2012 أقصاه عام موعد في األزمات المستمرة  جدي
 مع بالتعاون تمر بأزمات مستمرة التي البلدان في الغذائي تحقيق األمن أجل من للعمل

  .اإلنساني المجال في والشركاء األخرى المتخصصة الوكاالت
ر  )6( دول نش ة للج ة بصيغة منقح الم مرفق ي الع ن ف دام األم ة انع ر حال  2 ضميمة لتقري

اني من أزمات واألقاليم البلدان جميع لتشمل ة مستمرة وتوسيع التي تع  لتشمل القائم
  .غزة وقطاع الغربية والضفة 1الفلسطينية األراضي

  
  واالستثمار الدولي في الزراعة األراضيحيازة 

  
                                                      

األراضي الفلسطينية "عن تحفظھم على عدم اإلشارة إلى وبعض أعضاء اللجنة أعربت أعضاء مجموعة الشرق األدنى   1
 .حسب المصطلحات المتفق عليھا في منظومة األمم المتحدة" محتلةال
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  : إن اللجنة  -26
  

د شجعت  )1( تمرار ق ة اس داد الخطوط العملي املة إلع ة الش ة التوجيھي  الخطوط( الطوعي
ة ة التوجيھي أن الطوعي يدة بش ة الرش ازة الحوكم ي لحي وارد األراض ة  والم الطبيعي
 بھدف القائمة اإلقليمية باالستناد إلى العمليات) الطوعية التوجيھية الخطوط -األخرى 
ديم ة تق وط التوجيھي ة الخط ا لجن ر فيھ ي تنظ ن لك ذائي األم ابعة  الغ ا الس ي دورتھ ف

ررت ين وق اء والثالث ة  إنش ةمجموع ل مفتوح ة العضوية عم ة تابع تعراض للجن  الس
  .الطوعية للخطوط التوجيھية المسودة األولى

ادئ لوضع الجارية بالعملية علما وأحاطت  )2( تثمارات مب ة االس ي المسؤولة الزراعي  الت
ة االستثمارات مبادئ(والموارد  كسب العيش وسبل الحقوق تحترم يا ،)الزراعي  وتمش
ع ا، م ررت الشروع  دورھ يق ة ف املة عملي ادئ داخل في للنظر ش ة المب  األمن لجن

  .الغذائي
ات حثت  )3( اركين الشأن اآلخرين وأصحاب الحكوم ي المش ة ف  الخطوط صياغة عملي

ين والتكامل االتساق على ضمان الزراعية االستثمارات ومبادئ الطوعية التوجيھية  ب
  .العمليتين

ق  )4( ى فري ت إل راء طلب ع الخب توى رفي ي المس األمن المعن ذائي ب ة  الغ ق(والتغذي  فري
راء ا) الخب وم، وفق ة أن يق ة إصالح لوثيق ذائي األمن لجن ام الغ ا ع ق عليھ  2009 المتف
ا  فريق عمل وإجراءات وقواعد ة في دورتھ ى اللجن الخبراء،بإجراء دراسات، تقدم إل

  :التالية الھامة السابعة والثالثين، عن القضايا
  

  ار أدوار كل من كبار ك اآلث المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذل
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتلك المتعلقة بالمساواة بين الجنسين؛

 استعراض األدوات القائمة التي تمكن رسم خرائط األراضي المتاحة؛ 
  تحليل مقارن ألدوات مواءمة االستثمارات واسعة النطاق مع استراتيجيات األمن

 .لغذائي القطريةا
اه معالجة إدارة األراضي بشكل   )5( شجعت الدول األعضاء على دعم بناء القدرات باتج

  .فعال
  

  : والمخاطر للنھوض باألمن الغذائي والتغذية لألخطارإدارة التعرض 
  

الخبراء إجراء دراسات تقدم إلى اللجنة في دورتھا السابعة  طلبت اللجنة إلى فريق  -27
وقواعد وإجراءات  2009والثالثين، وفقا لوثيقة إصالح لجنة األمن الغذائي المتفق عليھا في عام 

  :عمل فريق الخبراء، تتعلق بالقضايا الھامة التالية
  

ك الممارسات المشوھة للسوق : تقلب األسعار  )1( ا في ذل عرض كل أسبابه ونتائجه، بم
ة  والصالت باألسواق المالية والسياسات واإلجراءات واألدوات والمؤسسات المالئم

رط لألسعار في الزراعة وينبغي . والمتناسقة إلدارة المخاطر المرتبطة بالتقلب المف
بة  ف بالنس ة والتخفي راءات الوقاي ك إج مل ذل عفين أن يش ين المستض للمنتج

ال، تكون مناسبة لمختلف المستويات  راء والنساء واألطف يما الفق والمستھلكين، ال س
ة( ى استعراض للدراسات الموجودة) المحلية والوطنية واإلقليمية والدولي تند إل . وتس

كان  عيفة والس دان الض ا للبل ن بھ ي يمك ة الت ي الطريق ة ف ر الدراس ي أن تنظ وينبغ
ضمان الحصول على الغذاء عندما يتسبب تقلب األسعار في اضطراب المستضعفين 

  .األسواق
رامج وسياسات : الحماية االجتماعية  )2( السبل الكفيلة بتخفيف حالة الضعف من خالل ب

ذوي ذائي والتغ األمن الغ ق ب ان تتعل بكات األم ة لش ة وإنتاجي اة اجتماعي ع مراع ، م
ر . اختالف الظروف في مختلف البلدان واألقاليم ك استعراض أث وينبغي أن يشمل ذل
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الظروف المعيشية وقدرة الفئات الضعيفة من السكان  تحسينالسياسات الحالية على 
راء في  ة والفق على التكيف مع األوضاع، ال سيما صغار المنتجين في المناطق الريفي

رية والري اطق الحض الالمن اء واألطف ن النس ة فضال ع ي . في ذ ف ي أن تأخ ا ينبغ كم
ة والنھوض  االعتبار الفوائد لتحسين اإلنتاج المحلي وتعزيز سبل كسب العيش المحلي

  .بالتغذية
اخ  )3( ر المن ى : تغي اخ عل ر المن ار تغي ة بشأن آث ادرات القائم استعراض التقييمات والمب

ى ا ز عل ع التركي ة، م ذائي والتغذي ن الغ ر تضررا وضعفا األم كان األكث اليم والس ألق
ة  اخ واإلنتاجي ر المن ين تغي ة ب ةوالعالق رص الزراعي ديات والف ك التح ي ذل ا ف ، بم

ه  أة تأثيرات ن وط اخ والتخفيف م ر المن ع تغي راءات التكيف م ة لسياسات وإج المتاح
  .لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

  
مكتب اللجنة، بالتشاور مع المجموعة االستشارية واألمانة، بتحديد أفضل السبل  قيام  -28

  .للمضي قدما في عملية وضع التوصيات أو الخيارات للدورة السابعة والثالثين للجنة
  

 ً التنسيق العالمي على صعيدي األمن الغذائي والتغذية دعماً للعمليات   -تاسعا
  القطرية

  
  عالمي وضع إطار استراتيجي  )أ(

  
ذائي "بعنوان  CFS: 2010/2عرضت األمانة الوثيقة   -29 المي لألمن الغ تراتيجي الع اإلطار االس

ة  واتفقت اللجنة على إطالق عملية تشاورية". مذكرة مفھومية –والتغذية  شاملة يتوالھا مكتب لجن
ارية  ة االستش ع المجموع ق م اون الوثي تركة وبالتع ة المش اعدة األمان المي بمس ذائي الع ن الغ األم
المي لألمن  تراتيجي الع ى من اإلطار االس وبمشاركة أصحاب الشأن كافة بغية إعداد النسخة األول

وبر ل شھر أكت ة قب ذائي والتغذي ى أن 2012تشرين األول /الغ وافرة ، عل ات المت اح آخر المعلوم تت
ة ذه . بصورة منتظمة لمراعاة النتائج والتوصيات الصادرة عن اللجن ى في ھ ل الخطوة األول وتتمث

ه  المي ومبادئ تراتيجي الع العملية التشاورية في إيجاد اتفاق حول الغايات المرجوة من اإلطار االس
ع المستوى المساھمة  وبإمكان. األساسية وھيكله، مع مراعاة األطر الموجودة راء الرفي ق الخب فري

  .في ھذه العملية في المسائل التي أَسندت إليھا اللجنة األولوية
  

  رسم خرائط إجراءات األمن الغذائي على الصعيد القطري  )ب(
  

ة   -30 ة الوثيق ى  CFS: 2010/3عرضت األمان ذائي عل وان رسم خرائط إجراءات األمن الغ بعن
  :اللجنة على ما يلي واتفقت. الصعيد القطري

  
  التنفيذ الواردة في ھذه الوثيقة؛المقترحة لإلعداد و خطةالإقرار  
  ى ادرة عل ذه المب داد ھ تشجيع أصحاب الشأن المھتمين على المشاركة في مواصلة إع

  الصعيد القطري؛
 االستشارية  مجموعةبدعم من أصحاب الشأن في ال، الطلب إلى األمانة مواصلة القيام

ة العالمي للجنة األمن الغذائي واردة في الوثيق ذ ال داد والتنفي  :CFS، بتيسير خطة اإلع

ة  2010/2011باعتبارھا أحد األنشطة الرئيسية لبرنامج عمل اللجنة للفترة  2010/11 بغي
ة  دان، في دورة اللجن تقديم آخر المعلومات عن العملية، بما في ذلك التجارب من البل

  ؛2011عام 
  ة ائج رسم الخرائط خالل دورة لجن ى ست حكومات نت التوصية بأن تعرض أربع إل

ى المشاركين في المناقشات  طالعوإ 2011عام األمن الغذائي العالمي  اإلجراءات عل
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تثمارات  وطنيواالس توى ال ى المس دة  عل ات الجي ة والممارس دروس المستخلص وال
  .والحاجة إلى المساعدة الدولية كتسبة منھائد الماوالفو

  
راءات   -31 اذ اإلج ي اتخ ي أن تنظر أيضاً ف رائط ينبغ م الخ ادرة رس ى أن مب ة عل دت اللجن أك

  .المتصلة بالتغذية
  

تنفيذ  –آفاق المستقبل بالنسبة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي   -عاشراً 
  اإلصالحات

  
ة   -32 ى الوثيق ة عل وان  CFS:2010/9أثنت اللجن ة "بعن راح آللي دني لألمن اقت ة للمجتمع الم دولي

المي ذائي الع ن الغ ة األم ع لجن ات م ل العالق ن أج ة م ذائي والتغذي أن " الغ ّجعت أصحاب الش وش
  .اآلخرين على اتباع النھج نفسه

  
ة   -33 وان  CFS:2010/4وأقّرت اللجنة التوصية الواردة في الوثيق ة"بعن ة المعدل " الالئحة الداخلي
نة وال ة س ي نھاي ب، ف ة عن المكت ة عمل منبثق أن تواصل مجموع ي تقضي ب نة  2010ت وطوال س

ادة 2011 ة والم ة للجن ة الداخلي ديل الالئح ة وتع تور  33، مراجع ة ودس ة للمنظم ة العام ن الالئح م
الح  ة اإلص وء وثيق ي ض ة ف ة والزراع ة األغذي   منظم

)CFS 2009/2 Rev2 ( المقترح في القسم الثالث من الوثيقةوطبقاً للعملية والجدول الزمني.  
  

ي   -34 ي ف ي تنتھ ة الت ة االنتقالي الل المرحل ه، خ ى أن ة عل ت اللجن ك، وافق ى ذل افة إل وباإلض
وبر رين األول /أكت ادة 2011تش ة والم ة الداخلي ق الالئح ان تطبي ون باإلمك ن يك ة  33، ل ن الالئح م

ا ة األمن  العامة للمنظمة الموجودتين حالياً إال في حال كانت ة إصالح لجن ع وثيق اً م متطابقتين تمام
  ..2الغذائي العالمي، نصاً وروحاً 

  
ة   -35 ة الوثيق وان  CFS:2010/5وعرضت األمان المي "بعن ذائي الع ة األمن الغ امج عمل لجن برن

  :وإّن اللجنة". وميزانيتھا
  

  2011-2010قد صادقت على برنامج العمل والميزانية للفترة  
 رة  أوصت رح للفت ة المقت امج العمل والميزاني أن يخضع برن د من  2013-2012ب لمزي

 الدرس من قبل المكتب
  ة ة الزراعي دولي للتنمي ة والصندوق ال ة والزراع ة األغذي ى منظم ا إل ررت إحالتھ ق

ة في  ة المرعي وبرنامج األغذية العالمي لدراستھما، وذلك وفقاً لالئحة المالية واألنظم
 كّل منھا

 ادقت ذائي  ص ن الغ ة األم اص بلجن ائج خ ى النت تند إل ار مس ع إط راح وض ى اقت عل
ا  ي روم ا ف د مقارھ ي توج االت الت ة للوك ات التنظيمي ى واألولوي ا يتماش المي بم الع

ا من المنظمات( دد السنوات ويستحسن أن ) وغيرھ امج العمل المتع ى غرار برن عل
ين لل ابعة والثالث دورة الس الل ال ار خ ذا اإلط رض ھ ةيُع   جن

  .2011في عام 

                                                      
من الوثيقة  6أخذت اللجنة علماً بموقف ممثل المستشار القانوني لمنظمة األغذية والزراعة، الذي تعبر عنه الفقرة   2

CFS:2010/4 من الالئحة العامة للمنظمة 33؛ بخصوص المادة.  
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  المرفق ألف
  

  جدول األعمال
  

  المسائل التنظيمية  -أوالً

  التحضيرات للدورة السادسة والثالثين للجنة األمن الغذائي العالمي  -ثانياً 

   2010حالة انعدام األمن الغذائي في عام   -ثالثاً 

  المستجدات العالمية المتصلة باألمن الغذائي والتغذية  -رابعاً 

  المبادرات اإلقليمية في مجالي األمن الغذائي والتغذية   -خامساً 

ذائي   -سادساً  ن الغ ة األم ى لجن دان إل ة من البل ات المقدم رئيس عن الطلب ة من ال لمحة عام
  العالمي

  دراسات حالة -المبادرات القطرية في مجالي األمن الغذائي والتغذية   -سابعاً 

 ً   السياساتموائد مستديرة عن   -ثامنا

  التنسيق العالمي على صعيدي األمن الغذائي والتغذية دعماً للعمليات القطرية  -تاسعاً 

  تنفيذ اإلصالحات –آفاق المستقبل بالنسبة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي   -عاشراً 

ادي  ح
  -عشر

  تقرير الدورة
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  المرفق باء
  

  عضوية اللجنة
  

  االتحاد األوروبي
  )منظمة عضو(

  االتحاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتين
  األردن
  أرمينيا
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا

  أفغانستان
  إكوادور
  ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  أوغندا
  أوكرانيا
جمھورية إيران ( إيران

  )اإلسالمية
  آيرلندا
  آيسلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  البرازيل
  البرتغال
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوركينا فاسو
  بولندا

 بوليفيادولة (بوليفيا 
  )المتعددة القوميات

  بيرو
  بيالروس

  تايلند
  تركيا
  تونس

  الجزائر
  الجماھيرية العربية الليبية
  جمھورية أفريقيا الوسطى

  الجمھورية التشيكية
  الجمھورية الدومينيكية

جمھورية الكونغو 
  الديمقراطية

  جمھورية تنزانيا المتحدة
  جمھورية كوريا

جمھورية كوريا 
  الديمقراطية الشعبية

جمھورية مقدونيا 
  اليوغوسالفية السابقة
  جمھورية مولدوفا

  جنوب أفريقيا
  جيبوتي
  الدانمرك

  الرأس األخضر
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  سان مارينو
  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  السنغال
  السودان
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  صربيا
  الصين
  العراق

  ُعمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غواتيماال
  غينيا

  غينيا االستوائية
  فرنسا
  الفلبين

جمھورية فنزويال (فنزويال 
  )البوليفارية

  فنلندا
  قبرص
  قطر

  كاميرون
  كرواتيا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
الكونغو
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  الكويت
  كينيا
  لبنان

  لكسمبرغ
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالي

  ماليزيا
  مدغشقر
  مصر

  المغرب
  المكسيك

  المملكة العربية السعودية
  المملكة المتحدة
  موريشيوس
موزامبيق

  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  النيجر
  نيجيريا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  ھايتي
  الھند

  ھندوراس
  ھنغاريا
  ھولندا

  الواليات المتحدة األمريكية
  اليابان
  اليمن
اليونان
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  المرفق جيم
  

  الدورة في الممثلة والمنظمات البلدان

  اللجنة أعضاء
 أفغانستان
 الجزائر
 أنغوال

 األرجنتين
 جمھورية أرمينيا

 أستراليا
 النمسا

  أذربيجان
 بنغالديش
 بلجيكا
 بنن

  )المتعددة القوميات بوليفيادولة (بوليفيا 
 البرازيل
 بلغاريا

 الكاميرون
 كندا

 الرأس األخضر
 تشاد
 شيلى
 الصين
 كولومبيا
 الكونغو

 كوستاريكا
 كرواتيا
 كوبا

 قبرص
 الجمھورية التشيكية

 كوت ديفوار
 جمھورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 الدانمرك
 الجمھورية الدومينيكية

 إكوادور
 مصر

  
  

 السلفادور
 إريتريا
 إستونيا
 إثيوبيا

  )منظمة عضو( اإلتحاد األوروبي
 فنلندا
 فرنسا
 غابون
 ألمانيا
 غانا

 اليونان
 غواتيماال

 غينيا
 ھايتي
 ھنغاريا
 الھند

 إندونيسيا
 )جمھورية إيران اإلسالمية( إيران
 العراق
 آيرلندا
 إيطاليا
 اليابان
 األردن
 كينيا

 الكويت
 التفيا
 لبنان

 ليسوتو
 الجماھيرية العربية الليبية

 لكسمبرغ
 مدغشقر
 ماليزيا

 موريتانيا
 موريشيوس
 المكسيك
 المغرب

 موزامبيق
 ناميبيا
 ھولندا

 نيوزيلندا
 نيكاراغوا
 النيجر
 نيجيريا
 النرويج
 عمان

 باكستان
 بنما

 باراغواي
 بيرو
 الفلبين

 البرتغال
 جمھورية كوريا
 جمھورية مولدوفا

 رومانيا
 االتحاد الروسي

 سان مارينو
 المملكة العربية السعودية

 سلوفاكيا
 سلوفينيا

 جنوب أفريقيا
 إسبانيا
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 سري النكا
 السودان
 السويد
 سويسرا
 تايلند

 جمھورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
 تركيا
 أوغندا
  أوكرانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 المملكة المتحدة

 جمھورية تنزانيا المتحدة
 الواليات المتحدة األمريكية

 أوروغواي
 )البوليفاريةجمھورية فنزويال (فنزويال 
 اليمن
 زامبيا

  زمبابوي
  

  المراقبون من الدول األعضاء التي
  ليست أعضاًء في اللجنة

 بوروندي

 إسرائيل
 ليبريا
 مالوي
 مالطة
 موناكو
 ميانمار
 نيبال
 رواندا

 سوازيلند
 الجمھورية العربية السورية

  طاجيكستان
 

  المراقبون اآلخرون
 الكرسي الرسولي

 نظام مالطة ذو السيادة

 

  
  المشاركون

  
  المتحدة لألمم التابعة واألجھزة الوكاالت

  زمة األمن الغذائي في العالمأعة المستوى المعنية بيالفرقة الرف
  الذريةالوكالة الدولية للطاقة 
  منظمة العمل الدولية

  لحقوق اإلنسانالسامية مفوضية األمم المتحدة 
  المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء

  االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيالجنة األمم المتحدة 
  )اليونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية 

  المتحدة المعنية بالتغذيةاللجنة الدائمة لمنظومة األمم 
  جامعة األمم المتحدة

  العالميبرنامج األغذية 
  منظمة الصحة العالمية

  
  نظم البحوث الزراعية الدولية

  المنظمة الدولية للتنوع البيولوجي
  المعھد عبر الوطني

  
  المؤسسات المالية الدولية واإلقليمية

  يالبنك الدول
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  الحكوميةمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير 
  ACTION AID INTERNATIONALمنظمة 
  العمل على مكافحة الجوعمنظمة 

  فريق العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز
  وكالة التعاون والبحوث في مجال التنمية

  التحاد اآلسيوي للمزارعين من أجل التنمية الريفية المستدامة
  لالصالح الزراعى والتنمية الريفيةالرابطة اآلسيوية للمنظمات غير الحكومية 

  الشراكة اآلسيوية 
  الشراكة اآلسيوية لتنمية الموارد البشرية في األرياف اآلسيوية

  )كونكورد(االستراتيجيات الجماعية المعنية باألغذية 
CONCERN WORLDWIDE  

  االتحاد العام األوروبي للمنظمات غير الحكومية المعنية باإلغاثة والتنمية
  المعلومات والعمل بشأن أولوية الغذاءشبكة 

  منظمة الفرنسيسكان الدولية
  جمعية أصدقاء األرض الدولية
  التحالف الدولي ضد الجوع
  الرابطة الدولية لقوانين المياه

  الرابطة الكاثوليكية الريفية الدولية
  التعاون الدولى من أجل التنمية والتضامن

  االتحاد الدولى لالقتصاد المنزلى
  اد الدولى للمنتجين الزراعييناالتح

  إلتحاد الدولي للمشتغالت بالمھن التجارية والحرة
  االتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية
  االتحاد الدولى للعامالت فى المھن القانونية

 المجلس الدولى لمعاھدات السكان األصليين في األمريكتين والمحيط الھندي
  اب الزراعي والريفيالحركة الكاثوليكية الدولية للشب

لجنة التخطيط الدولية للسيادة الغذائية المشتركة بين المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع 
  المدني

  التحالف الدولي إلنقاذ الطفولة
  االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة -االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية 

  منظمة أطباء بال حدود
 MORE AND BETTER(الدولية لألغذية والزراعة والتنمية الريفية الستئصال الجوع والفقر الحملة 

CAMPAIGN(  
  منظمة أوكسفام الدولية

  شبكة العمل الخاصة بمبيدات اآلفات
  منصة منظمات المزارعين في أفريقيا الوسطى

  )مجموعة تطوير التكنولوجيا الوسيطة( PRACTICAL ACTIONمجموعة 
  اإلنسان والديمقراطيةمنظمة حقوق 

  شبكة منظمات المزارعين الريفيين والمنتجين الزراعيين في غرب أفريقيا
  الرابطة الدولية ألخوات المحبة

  المبادرات اإلقليمية في جنوب شرق آسيا لتمكين المجتمعات المحلية
  (VIA CAMPESINA) نالريفييلحركة الدولية للمزارعين ا

  (WOCAN) ة أجل التغير في الزراعة وإدارة الموارد الطبيعي المنظمة النسائية للتنظيم من
  الرابطة النسائية العالمية من أجل السالم والحرية
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  المنتدى العالمي للصيادين والعاملين في صيد األسماك
  المنتدى العالمى للعاملين فى مصايد األسماك

  
  القطاع الخاص، والصناديق الخيرية الخاصة رابطات
  الدولي لحياة المحصولاالتحاد 

  منظمة الروتاري الدولية
  

  المراقبون من المنظمات الحكومية الدولية
  المنظمة العربية للتنمية الزراعية

  اللجنة األوروبية االقتصادية واالجتماعية
  )FOGAR( منتدى االتحادات العالمية للمناطق

  المنتدى العالمي للمانحين من أجل التنمية الريفية
  البلدان األمريكية للتعاون في ميدان الزراعةمعھد 

  اللجنة الدولية للصليباألحمر
  االتحاد الدولى للصليب األحمر والھالل األحمر

  مجلس الحبوب الدولى
  المنظمة الدولية للھجرة

االتحاد الدولي لعمال األغذية والزراعة والفنادق والمطاعم وخدمات توريد األغذية الجاھزة والتبغ 
  العمال ذات الصلة ورابطات

  لمنظمات الدولية األخرى غير الحكوميةالمراقبون من ا
  ONE CAMPAIGNحملة  

  المنتدى الريفي العالمي
الحوار بين دول األطلنطي بشأن المساعدة الغذائية
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  العام لمنظمة األغذية والزراعةبيان المدير 
  
  سعادة السيد رئيس اللجنة والسادة أعضاء المكتب،

  سعادة السيدة المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي،
  سعادة السيدة نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

  سعادة السيد الممثل الخاص ألمين عام األمم المتحدة،
  ، رئيس اللجنة التوجيھية المنبثقة عن فريق الخبراء الرفيع المستوى،Swaminathanعزيزي السيد 

  السادة أعضاء المجموعة االستشارية،
  معالي الوزراء،

  السادة المندوبون والمراقبون الكرام،
  أصحاب السعادة والمعالي،

  السيدات والسادة،
  

ا من  اسمحوا   ى روم ذا األسبوع إل ديري لحضوركم ھ لي بداية أن أعرب لكم عن مدى تق
المي ذائي الع ة األمن الغ ين للجن دورة السادسة والثالث ذا . أجل المشاركة في ال وم بھ فحضوركم الي

ة ة . العدد الكبير لھو أبلغ داللة على األھمية التي تولونھا لعمل اللجن دورة ھي دورة تاريخي ذه ال فھ
  .وھي المرة األولى التي تُعقد فيھا بعد تجديد لجنة األمن الغذائي العالمي. لبالفع

  
ا    ي دورتھ ة ف ا اللجن ت عليھ ي وافق المي الت ذائي الع ن الغ ة األم الح لجن ة إص وإّن عملي

ّم /الخامسة والثالثين التي عقدت في شھر أكتوبر ا من ث ام الفائت ووافق عليھ تشرين األول من الع
ى 2009تشرين الثاني /ألغذية والزراعة في شھر نوفمبرمؤتمر منظمة ا ، تھدف إلى تدعيم اللجنة إل

بيل  ي س راءات ف رات واإلج يق الخب ات وتنس ين السياس ب ب اً للتقري دى دولي ا منت ر وجعلھ د كبي ح
  .مكافحة الجوع في العالم

  
ذ   دؤوب من أجل تنفي م ال اإلصالحات  وال يسعني إال أّن أتقّدم بالشكر لكم جميعاً على عملك

والمساعدة في تنظيم ھذه الدورة التي تَِعد بأن تكون دورة مفعمة بالنشاط وموجھة نحو تحقيق نتائج 
ذائي  األمن الغ ملموسة ومرّكزة حول الخروج بتوصيات محددة عن الجوانب الرئيسية المتصلة ب

ديري ال. على المستويات القطرية واإلقليمية والعالمية شديد ألعضاء مكتب وأوّد أن أعرب عن تق
يد  ة الس يس اللجن ادة رئ المي بقي ذائي الع ى المجلس االستشاري Noel De Lunaلجنة األمن الغ ، وإل

  .للمكتب وإلى األمانة ككلّ 
  

وأوّد . ولقد كان توقيت إعادة تجديد لجنة األمن الغذائي العالمي وإعادة إحيائھا توقيتاً ممتازاً   
زام المنظمة أيضاً بإصالح اللجنة لكي تؤدي دورھا بالكامل في أن أؤكد لكم التزامي الشخصي والت
  .النظام العالمي لحوكمة األمن الغذائي

  
اً    ان يشھد ارتفاع المي في سياق ك ذائي الع ة األمن الغ ى إصالح لجن وقد نشأت الحاجة إل

ة واد الغذائي ة وإّن األ. سريعاً في معدالت الجوع نتيجة االرتفاعات الحادة في أسعار الم ة الغذائي زم
ار  ة الملي اق عتب ا ف ى م الم إل ي الع اع ف دد الجي الركود االقتصادي، دفعت بع ة، مصحوبة ب العالمي

اع . نسمة ى أّن عدد الجي وفي حين أشارت آخر بيانات تقرير حالة انعدام األمن الغذائي في العالم إل
ى  2010سوف ينخفض في عام  زى السبب الر 925ليصل إل ون نسمة، ويُع ى ملي ك إل ئيسي في ذل

د  م يع ا ل اً بم زال مرتفع ه ال ي ة، إال أن واد الغذائي تحّسن التوقعات االقتصادية وانخفاض أسعار الم
دول والحكومات بخفض . مقبوالً  زم رؤساء ال دما الت ائداً عن ان س ذي ك ى من المستوى ال و أعل فھ

اني وباإل. 1996الجوع إلى النصف في مؤتمر القمة العالمي لألغذية في سنة  ك، يع  30ضافة إلى ذل
  .بلداً من أزمة غذائية خطيرة تحتاج إلى مساعدات طارئة
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ّد    وإّن انتشار الجوع وسوء التغذية والفقر وعدم القدرة على حماية البلدان واألشخاص األش

ى  ر عل ة أعمق بكثي ى وجود مشكلة ھيكلي ة عل عرضة للخطر من تأثيرات الصدمات إنما ھو دالل
ل صعيد انعدام  قة من قِب األمن الغذائي وھي مشكلة تستوجب اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة ومنّس

  .جميع األطراف الفاعلة المعنية وعلى المستويات كافة
  

وب    ة الحب ا إنتاجي ا فيھ ة بم ويجدر بالعالم أيضاً أن يتصدى لتراجع معّدل اإلنتاجية الزراعي
ية  .الرئيس

ة من  70بنسبة  لكن ال بّد لإلنتاج الزراعي أن يزداد دان النامي في المائة في العالم والضعف في البل
ول سنة  9.1أجل إطعام سكان العالم الذين من المتوقع أن يبلغ عددھم  ى . 2050مليار نسمة بحل وعل
  . كّل ھذا أن يتّم في ظّل تغيّر المناخ وموارد طبيعية شحيحة

  
ريعاً، از   دخالً س توجب ت ي تس ل األخرى الت ن العوام واد وم واق الم تقرار أس دم اس اد ع دي

ب األسعار رة تقلّ دان من . األساسية كما يظھر من خالل كث رارات التي تتخذھا البل ومن شأن الق
اقم األوضاع والمضاربة م . طرف واحد لفرض قيود على الصادرات أن تؤدي إلى تف ويسّرني أنك

  .ستتطّرقون إلى ھذا الموضوع في مداوالتكم ھذا األسبوع
  

ى حد سواءإّن    ة عل ة وراء . المشاكل العالمية تستدعي حلوالً دولية ومحلي فاألسباب الكامن
الجوع والتي تتسم بتعقيدھا وأبعادھا المتعددة تتطلّب مشاركة مجموعة عريضة من أصحاب الشأن 

ى الجوع ة للقضاء عل المي المتجددة، كأساس لشراكة . في محاول ذائي الع ة األمن الغ ر لجن وتعتب
دة والتوصل  عالمية يشارك فيھا العديد من أصحاب الشأن، المنتدى المنشود لمناقشة المشاكل المعقّ

ول ول الحل ي اآلراء ح ق ف ى تواف ن . إل ة األم ومي للجن ر الحك دولي وغي ومي ال ابع الحك وإّن الط
ة  ة الرفيع ورة المتخصص رص المش ين تح ي ح ية ف روعية السياس ي المش المي يعط ذائي الع الغ

  . أن تكون القرارات المتخذة مستندة إلى تحليل علمي وموضوعي سليم المستوى على
  

د النظام    اد تعقي وإّن لجنة األمن الغذائي العالمي المتجددة مطالبة بسّد ثغرة أساسية بين ازدي
ه إجراءات . الغذائي والزراعي وعولمت يقاً ومصحوباً ب ر تنس ة أكث ا إنشاء نظام للحوكم ويجدر بھ

  .باالتساق والفعالية طويلة األمد تتسم
  

ي    ى اآلن ف دم حت ن تق رز م ا أح ن التفاصيل عم داً م ة مزي ب اللجن يس مكت يعطيكم رئ وس
املة بالفعل من . إصالح اللجنة خالل السنة الماضية ومن المشّجع أن نرى أّن اللجنة قد أصبحت ش

ة ال ؤخراً اللجن ارية وم ة االستش د والمجموع ع الجدي ا الموّس اء مكتبھ الل إنش ق خ ة لفري توجيھي
، الحاضر Swaminathanوبھذا الصدد، اسمحوا لي أن أھنئ البروفيسور . الخبراء الرفيع المستوى

  .معنا اليوم، على تعيينه رئيساً للجنة التوجيھية وأن أؤكد له وللجنة التي يرأسھا دعمنا التام لھما
  

ة ا   ة لجن ة األخرى في توسيع أمان المي وتمثل واحد من اإلنجازات الھام ذائي الع ألمن الغ
  .التي باتت تشمل موظفين من برنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

  
ى    زة عل ة واقتصادية مميّ ية واجتماعي ّوة سياس دني والقطاع الخاص ق ع الم ل المجتم ويمث

ة تويات كاف ي إنجاح المفاوضات بشأن . المس ياً ف ا دوراً أساس د أّدى ممثلوھم ة اإلصالح، ولق وثيق
ة  ب والمجموع ات المكت ن اجتماع رى م دورة واألخ ين ال ة ب ات الالحق ن االجتماع الً ع فض

  .االستشارية
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ة المستوى لصنع    ة رفيع ة دولي ة حكومي المي عملي ذائي الع ة األمن الغ لكن لكي تكون لجن
ي اجتماعات ال ع ف ى مستوى رفي ة عل ات ممثل ون الحكوم رارات، من الضروري أن تك ة، الق لجن

ك ن ذل توى وزاري إذا أمك ى مس اً . وعل يّن أيض ة، يتع وزارات واإلدارة الفني ى ال افة إل وباإلض
ة اون والتنمي ذا الصدد أن أالحظ وجود . مشاركة الوزارات المسؤولة عن التع ة بھ ويسّرني للغاي

  .عدد من الوزراء وإني أنتھز ھذه الفرصة ألرّحب بھم ترحيباً خاصاً 
  

ة،    ائج فعلي ق نت ولكي تتمكن لجنة األمن الغذائي العالمي من اتخاذ إجراءات ملموسة وتحقي
ات مناسبة  ى المستوى القطري من خالل آلي من األھمية بمكان أيضاً إقامة شراكات وعالقات عل
ن  ة لألم ات قطري ة وتحالف يع معيّن ة بمواض ات المتخصص رار المجموع ى غ ا عل رف بھ ومعت

وارد  وينبغي. الغذائي يد تخصيص الم لھذه اآلليات دعم السلطات المسؤولة لكي تحرص على ترش
  .والنجاح في تطبيق القرارات والبرامج

  
ة،    وباإلضافة إلى ضرورة الحرص على أن تعمل لجنة األمن الغذائي العالمي بصورة فّعال

ة لمكافحة الجوع ة وفّعال ة. يتعيّن الحرص على استخدامھا بصورة ھادف يتّم  ففي نھاي المطاف، س
اد استراتيجية . تقييمنا والحكم علينا في ضوء النتائج المحققة ال العملية المتّبعة ومن الضروري إيج

ة ه المقارن ى ميزت تناداً إل ّل اس ة، ك ولكي . عالمية تتضافر فيھا طاقات األطراف الفاعلة المعنية كاف
  .حات الماضية ومن أفضل الممارساتتتكلل ھذه العملية بالنجاح، يجدر بنا االستفادة من النجا

  
ة، في    ة الدولي ولطالما جرى تكرار ھذا بصورة واضحة في عدد من االجتماعات الحكومي

  . تأكيد على الحاجة إلى تالفي إنشاء أجھزة وآليات جديدة
  

رة وتجارب . وإّن منظمة األغذية والزراعة ملتزمة تماماً بھذه العملية   ه من خب ع ب ا تتمت فم
فالنجاحات التي تحققت على . صات متعددة ووجود ميداني واسع تشكل جميعاً سماتاً حيويةواختصا

ن  ة األم راد الصحراوي ومراقب ور والج ونزا الطي ة إنفل ري ومجابھ اعون البق ة الط صعيد مكافح
وإنشاء أجھزة مثل  المبكر عن األغذية والزراعة واإلنذار لإلعالم العالميالنظام الغذائي من خالل 

ى ال دستور الغذائي والمعاھدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، باإلضافة إل
ال ال  ى سبيل المث ذائي، عل رامج والمشاريع لألمن الغ داد الخطط والب ى إع مساعدة الحكومات عل

  .الحصر، تشكل جميعاً أصوالً حقيقية لتجديد اللجنة
  

بفريق الخبراء الرفيع المستوى أن يسعى إلى نقل مجموعة كبيرة  وتوخياً للمصداقية، يجدر  
ات ودراسات . من اآلراء وأن يؤّمن تغطية جغرافية واسعة ى أساس بيان ا عل تّم تقييمھ وينبغي أن ي

ى عمل  ة، باإلضافة إل ونتائج بحوث خضعت الستعراض نظير ومتاحة في األوساط العلمية والفني
  .المؤسسات المتخصصة

  
ة  وبھذا   ة إصالح اللجن المعنى، تؤدي منظمة األغذية والزراعة دوراً مركزياً إلنجاح عملي

ة ة والزراع ل األغذي ن أج ة م راكة العالمي رة الش ن فك اً م ة، . انطالق ة والزراع ة األغذي فمنظم
ات، (باإلضافة إلى لجانھا الفنية القطاعية المتعددة  ة الغاب لع، لجن لجنة الزراعة، لجنة مشكالت الس

رق االستشارية )نة مصايد األسماكلج ، تتمتع بتاريخ حافل من العمل مع األجھزة المتخصصة والف
  .وفي إقامة شبكات مع مراكز الخبرة في مختلف االختصاصات المتصلة باألغذية والزراعة

  
اً من ضمنھا    ة عالمي ة وتصدر المنظمة كذلك العديد من المطبوعات الرئيسية المعروف حال

الم، )SOFA( راعةاألغذية والز ذائي في الع دام األمن الغ ة انع ة مصايد األسماك ، )SOFI( حال حال
الم ة في الع اء المائي الم، )SOFIA( وتربية األحي ات في الع ة الغاب ة أسواق السلع ، )SOFO( حال حال
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ر )SOCO( الزراعية في العالم ى غرار تقري ة عل الزراعة في ، فضالً عن تقارير التوقعات العالمي
  .2015/2030نحو : المالع
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  أصحاب المعالي والسعادة،
  معالي الوزراء والسادة المندوبون الكرام،

  السيدات والسادة،
  

المي    ذائي الع ة األمن الغ اً للجن أنا واثق تماماً من أّن ھذه الدورة التاريخية سوف تعطي دفع
ة أن "لكي تحقق رؤيتھا المتمثلة في  دولي الشمولي األول لطائف تشكل المنتدى الدولي والحكومي ال

ً باواسعة من أصحاب الشأن الملتزمين  ً  لعمل معا للعمليات التي تقودھا البلدان  بصورة متناسقة دعما
  ."صوب القضاء على الجوع وضمان األمن الغذائي والتغذية لإلنسانية جمعاء

  
  .وإني ألتطلّع إلى حصيلة مداوالتكم

  
  .منى لكم النجاح في مداوالتكم وأشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكموأت
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  المرفق واو
  

  لبرنامج األغذية العالمي ةالتنفيذي ةالمدير JOSETTE SHEERAN بيان السيدة
  

ئم   الم  إننا نجتمع اليوم، في الوقت المناسب، ألنه بعد أشھر عديدة من العمل المضني يلت الع
ى . في حلتھا الجديدة) لجنة األمن الغذائي(في لجنة األمن الغذائي العالمي  وأود أن أتوجه بالتھنئة إل

ذا اإلنجاز : وجميع الدول التي عملت بتفان لتحقيق ھذا الھدف De Lunaالرئيس  ى ھ م عل ا لك تھانين
  .الكبير

  
ول  إن   ة ودعم وحل ادة عالمي الھدف من وراء لجنة األمن الغذائي الجديدة يكمن في توفير قي

ة الجوع وسوء  ى آف ل في القضاء عل ق المتمث ل للتحقي ل والقاب الم في السعي النبي دول الع عملية ل
دول. التغذية التي ليست وليدة اليوم د من ال ى أن العدي ك إل ك؟ يعزى ذل ق ذل  ولكن لماذا يمكن تحقي

ك الصين  ا أظھرت ذل ذائي المزمن، كم دام األمن الغ ة انع ا نعرف كيف نخرج من ربق أثبتت أنن
دة دان أخرى عدي ا وبل ل وغان رده أن شخصا . والبرازي ذا م ا؟ فھ را ملح ك أم اذا يشكل ذل ولكن لم

ذاء، واإلضطرابات  ن الغ ي م ا يكف ى م ر إل وم يفتق الم الي ي الع بعة أشخاص ف ن أصل س دا م واح
رة  ي بالحيطة األخي ا التحل ه ال زال علين رة أخرى أن ذكرنا م ة ت ة العالمي واد الغذائي ي أسواق الم ف
  .والحذر

  
ى حدة أو    ذوي بالنسبة لكل شخص عل ونحن ندرك أنه ال يمكن تحقيق األمن الغذائي والتغ

اده  ة نظرا العتم ة متضافرة وتعاوني لكل دولة على حدة، وھو يقتضي أيضا اتخاذ إجراءات عالمي
دة ھي . لى األحوال الجوية والمياه والتكنولوجيا والتجارة واالستقرارع ذائي الجدي ة األمن الغ ولجن

دني  ع الم ن المجتم أن م ل ألصحاب الش مل اآلن النطاق الكام ذي يش الم ال ي الع د ف دى الوحي المنت
اركة أك ة ومش ة الدولي ة والقطاع الخاص والمؤسسات المالي ر الحكومي ات غي دول والمنظم ر وال ب

م المتحدة من  ة لألم ا ومشاركة كامل را لھ ا مق ي تتخذ من روم االت الت بكثير  لكل وكالة من الوك
ام ين الع اص لألم ل الخ الل الممث ن . خ ل لألم اق الكام ي اآلن النط ت تغط ا بات م أن واليتھ واألھ

ة، وش ى التغذي ة إل واد الغذائي زارعين، وأسواق الم ى دعم صغار الم بكات الغذائي من الزراعة إل
ى أشد  وع حاالت المجاعة وللوصول إل ة دون وق ة للحيلول ى اإلجراءات الطارئ اآلمان الغذائي إل

  .الناس ضعفا من جياع العالم
  

وفير    وفي ما يتعلق بالتغذية، تشدد األدلة الجديدة الدامغة على أن ھدفنا يجب أال يتمثل في ت
وإن أية ثورة للقضاء على الجوع . للغايةسعرات حرارية لكل فرد فحسب؛ فالمغذيات الدقيقة مھمة 

ول  و عق م نم كل دائ ق وبش ي تعي ة الت ة نقص التغذي ى آف اب القضاء عل ي غي ة ف ر كامل ون غي تك
ة األمن . وھذه مأساة يمكن اتقاء شرھا. الماليين من مواطنينا وأجسامھم ذلك يجب أن تكون لجن ول

  .فة اآلنالغذائي في صلب اإلجراءات العالمية الستئصال ھذه اآل
  

دكتور    ادة ال ذائي تحت قي ة األمن الغ راء كجزء من لجن المي من الخب ق ع ا فري دينا حق ول
Swaminathanالي الشخصيين د أبط ر . ، أح كل منقطع النظي ذائي اآلن بش ن الغ ة األم تطيع لجن وتس

دان ة من المي رات والتجارب الواقعي ذا. الوصول إلى المعلومات والخب ة األمن الغ ئي ويمكن للجن
ألة  اء مس ة لضمان بق ه في الساحة العالمي د ب الجديدة، بھذه العناصر مجتمعة، أن تكون صوتا يُعت

  .األمن الغذائي في صدارة جدول األعمال العالمي
  

د مستويات 2008وقد جاءت األزمة الغذائية لعام    المي من تزاي ى تسونامي ع ، التي أدت إل
باتنا ا من س ر فاالضطرابات . الجوع، لتوقظن ا الكثي ه في حين فعلن رة أخرى أن ذكرنا م رة ت األخي
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ذائي  لجعل العالم يلتئم في لجنة األمن الغذائي، وفي فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية باألمن الغ
اد  رين، واالتح ة العش اني ومجموع ة الثم ذھا مجموع ي تتخ راءات الت ام، واإلج ين الع ة لألم التابع

والقيادة المعززة القوية للبنك الدولي، فنحن لم نُعّدل بعد حتى اآلن  األفريقي ووجھات أخرى كثيرة،
  . بشكل كامل نظمنا الغذائية للمساعدة على التخفيف من حدة الصدمات والضربات

  
يكم بضعة    رح عل دكتور ضيوف، أود أن اقت و ال ا للت وباإلضافة إلى التدابير التي أشار إليھ

ن  ة األم در بلجن ه يج راءات أرى أن ي إج رة أخرى ف وع طف ؤول دون وق ا للح ر فيھ ذائي النظ الغ
  .مستويات الجوع ونقص التغذية

  
ية،    ة المدرس ى التغذي ذور إل أوال، علينا أن نكفل أن جميع اإلجراءات التي نتخذھا، من الب

وين  ام األلف األولى من تك يما في األي ة، ال س ألة نقص التغذي الج مس إلى اإلجراءات الطارئة، تع
ة  رالنطف ن العم ة م ى سن الثاني ي . إل م ف ذي نظ ى ال ف األول ام األل أن األي ر بش وإن الحدث األخي

دان  د من البل ة العدي نيويورك من قبل آيرلندا والواليات المتحدة األمريكية وأوغندا ووزراء خارجي
  .األخرى، ھو نوع اإلجراءات التي يمكن أن تساعد على حشد االھتمام الذي نحتاجه

   
ن بحاجة إلى بروتوكوالت أقوى لحماية الدول والسكان األشد ضعفا في األسواق ثانيا، نح  

ى  140وفي أوج األزمة الغذائية، حرم . الضيقة والمضطربة ون شخص آخر من الحصول عل ملي
ة ا الغذائي ا من إشباع احتياجاتھ تمكن دول بأكملھ ى . التغذية المناسبة ولم ت رة أخرى وعل وأدعو م

ادة  وجه االستعجال إلى ى الصادرات، وإع واع الحظر عل إعفاء اإلمدادات الغذائية اإلنسانية من أن
ذائيالتأكيد على ما تم االتفاق عليه في  ام  إعالن مؤتمر القمة العالمي حول األمن الغ ا 2009لع ، وم

أنه . أشير إليه في بيان ال كويال المشترك لألمن الغذائي الذي اعتمدته مجموعة الثماني ذا من ش وھ
أن يضمن قدرة برنامج األغذية العالمي على توفير مساعدات حيوية للسكان أو الدول األشد ضعفا 

  .ويمكن لھذا أن يؤدي إلى استقرار األوضاع. المحرومة من الحصول على األغذية
  

ه    ى أن ا عل الن روم نص إع ة أو "وي دير األغذي ى تص ة عل ود المفروض ل القي وف نزي س
ة، الضرائب غير العادية المف ر التجاري انية غي ترى لألغراض اإلنس ي تُش ة الت ى األغذي روضة عل

دة ود جدي ذه اإلجراءات، ". وسوف نقوم بالتشاور واإلخطار المسبق قبل فرض أي قي ومن شأن ھ
دون أداة رئيسية  ن نواجه تسونامي صامت آخر ب ه ل ة بأن إذا ما تم العمل بھا، أن تبعث إشارة قوي

ذه . فّعالة لضمان اتخاذ إجراءات طارئة دول دعم اتخاذ ھ ع ال وإننا نناشد لجنة األمن الغذائي وجمي
  .اإلجراءات العالمية الحيوية

  
ادي   وارث  ويمكن لبرامج التأمين ضد الكوارث وأحوال الطقس أن تساعد على تف خطر الك

ذي . وتوفير تمويل جاھز لالستخدام لمواجھتھا عند حدوثھا ر ال ى اإلجراء األخي اتخذه وأنوه ھنا إل
  .االتحاد األفريقي للنظر في اعتماد نھج شامل في ھذا الشأن

  
ر من    در أكب ة لمكافحة الجوع لضمان ق ات العالمي تقرار في اآللي ويجب علينا تحقيق االس

ة . إمكانية التنبؤ بالتمويل والتنفيذ وقت حدوث أزمة وأود مرة أخرى أن أشكر جميع الدول المجتمع
ه خال ذي قدمت دعم ال ا لل ا ھن ا ربم رت أنھ ي اعتب ة والت ثالث من اإلصالحات العميق نوات ال ل الس

وقد بات من . األكثر عمقا منذ عقود، وإلى برنامج األغذية العالمي على أساليب التنفيذ التي يعتمدھا
اذ األرواح في  ع إنق دعم األسواق الھشة م وم أن ت ا الي ي نراھ ة الت الممكن اآلن للمساعدات الغذائي

  .الوقت ذاته
  

ة    ين المساعدات الغذائي ة ب ويمكننا أيضا أن نفعل أكثر من ھذا بكثير الستخدام الصلة القوي
  .مبادرة الشراء من أجل التقدموصغار المزارعين من خالل تعزيز األدوات المبتكرة، مثل 
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يس  وقد. ويجب علينا النظر في زيادة التركيز على المرأة   ة، ولكن ل اب المبالغ يكون من ب

ول را، الق   كثي
بة ". أطعم امرأة فتطعم العالم" ة وجه لنس اج الزراعي الصغير النطاق  70فثم ة من اإلنت في المائ

ال وھو . وھناك وجه للجوع وھو وجه امرأة. وھو وجه امرأة ين األجي وھناك وجه لنقص التغذية ب
ي . وجه امرأة و بصورة وھناك وجه لبعض الحلول الت رأة من النم ي تمكن الم ا والت أثبتت فعاليتھ

ل . أكبر، للوصول إلى األسواق، لطھي الطعام بأمان وإلطعام عائالتھا غذاًء مغذيا ويمكن للمرأة، ب
  .ويجب عليھا، مساعدتنا على كسب ھذه المعركة

  
وب،   دان الجن ين بل ا ب اون فيم وتقاسم  وباإلضافة إلى ذلك، فھناك مسألة توطيد مستوى التع

امج  ام، وبرن نغالديش وفييت ن د وب ى الھن ى المكسيك إل ل إل رة من البرازي ة األخي النجاحات القوي
ااالتحاد األفريقي  ة في أفريقي ة الزراعي ة،  ،الشامل للتنمي ادرة قطر الخاصة باألراضي الجاف ومب

د من د. وغيرھا ذا األسبوع العدي ذائي ھ ة األمن الغ تقدم لجن ر، س ع األم راسات الحاالت وفي واق
ينھا ذا . القطرية للتعلم من تجارب البلدان وتحديد أفضل الممارسات والمجاالت التي يمكن تحس وھ
  .أمر بالغ األھمية، أمر تجد لجنة األمن الغذائي المصلحة نفسھا في موقف ال مثيل له للقيام به

  
ة   ا. وعالوة على ذلك، فإن العالقة مع القطاع الخاص حاسمة األھمي ك  وكم أعرب عن ذل

ام ين الع   األم
Ban Ki-moon  ة ة لأللفي ق األھداف اإلنمائي ه ال سبيل إلى تحقي ورك األسبوع الماضي، فإن في نيوي

ن  ال األم ن مج ر م وة أكث ك بق ه ذل ال ينسحب علي ن مج ا م اع الخاص وم ع القط راكة م دون ش ب
  .الغذائي

  
وإني أرى . المستوى القطري ونحن نشھد ثورة في إيجاد حلول لتحقيق األمن الغذائي على  

وم ك كل ي م . ذل ى دع ة إل ارف المنظم ا، من مخزن مع تفادة منھ ة لالس دينا مجموعة أدوات قوي فل
ة المصلحة في  ة المساعدة الغذائي ى آلي زارعين، إل ة لصغار الم ة الزراعي دولي للتنمي الصندوق ال

ل الت المي، مث ة الع امج األغذي ان لبرن بكات األم ة وش رامج التغذي ائم ب د والقس ية والنق ة المدرس غذي
واق زارعين باألس ط الم دم ورب ل التق ن أج راء م ادرة الش ن . ومب ة م ة عالمي دينا مجموع ا ل كم

ة  ر الحكومي ات غي دني والمنظم ع الم ن المجتم تراتيجيين م اريين واس ركاء ابتك ع ش راءات م اإلج
  .يقدمون منبعا من المعارف والدعم

  
ال  ويجب علينا جميعا العمل لضمان   ذه الفرصة ولجدول أعم ذائي لھ اغتنام لجنة األمن الغ

ة  ديم السبل الملموس م لتق ادل اآلراء واألھ ع األطراف وتب ى جمي ل لإلصغاء إل ذا األسبوع الحاف ھ
  .التخاذ الدول لإلجراءات الالزمة للتغلب على الجوع وسوء التغذية

  
أنه فعال بحكم تجربتنا التعاونية  وينبغي للجنة األمن الغذائي المصلحة أن تستفيد مما نعرف  

ة . خالل األزمة الغذائية ام وجاك ضيوف خالل األزم ين الع ادة األم لقد رأينا قوة العمل معا مع قي
يد الل الس ن خ ة، وم   الغذائي

David Nabarro ذائي األمن الغ ة ب ة المستوى المعني رق . وفرقة العمل الرفيع ع الف م حشد جمي د ت وق
  .لألمم المتحدة والمنظمات اإلقليمية للمساھمة في ھذه الجھود القطرية

  
دعم جھات مانحة    ر مسبوق ل دفق غي ع ت ود، م ه من جھ ا نبذل ا لم ورأينا دوال تعزز دعمھ
ى  -عديدة  من دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إلى المملكة العربية السعودية إل

ود أن أنتھز ھذه الفرصة ألشكر الدول التي يتجاوز عددھا المائة التي وأ. مالوي إلى تايلند وغيرھا
ثالث الم خالل األزمات ال اع الع ة: تضامنت مع جي ة المالي ود واألزم ة الوق ة وأزم ة الغذائي . األزم
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ى األشخاص  ة للوصول إل الم األولوي ات االقتصادية الصعبة، أعطى الع ن األوق رغم م ى ال وعل
راألكثر ضعفا ولتقليل ع رة . دد الجياع إلى حد كبي الم م وم يتراجع مستوى الجوع، ووقف الع والي

ا من . وُكلّلت ھذه العملية بالنجاح –أخرى لضمان حدوث ذلك  ه يمكنن ى أن وتدل ھذه االستجابة عل
  .خالل العمل معا إحداث تغيير كبير لتھدئة األوضاع الساخنة وإلنقاذ األرواح

  
ة، وسيكون  وھذا يساعد على تحقيق استقرار   ي تواجه أزمات غذائي الدول والمجتمعات الت

ا يكفي من . له فوائد دائمة ى م ونحن نعرف أنه عندما يحرم طفل دون سن الثانية من الحصول عل
دا فاء أب ذي يضطر . الغذاء، فإن دماغه وجسمه لن يتماثال إلى الش زارع ال م أيضا أن الم ونحن نعل

  .إلطعام عائالته وقت األزمة قد ال يتعافى لعقود إلى بيع كل ما لديه من ماشية وأصول
  

فأسعار المواد الغذائية غير المنظمة والعواصف . وإذ نجتمع، لنتذكر تحدياتنا األكثر إلحاحا  
ى  ا إل ة ھن دول المجتمع ين األشخاص في بعض ال زالزل والنزاعات زجت بمالي والفيضانات وال

ذي ضرب . الماضية فحسب حالة من الضعف الفظيع خالل األشھر الثمانية ومع الزلزال المدمر ال
دان  ا فق تان، رأين الي للفيضانات في باكس اة في الساحل والمستوى الع ھايتي والجفاف المھدد للحي
ن ر م ى أكث بة إل ذاء بالنس ى الغ ول عل رص الحص يش وف ب الع بل كس اع س   وانقط

  .مليون شخص في تلك الحاالت الثالث فقط 50
  

ة والسؤال المطروح أم   ذائي أن تكون منصة قوي ة األمن الغ ان لجن امنا ھو ما إذا كان بإمك
دعم  الم ل د الع ق وحش ذي تحق اح ال رار النج ة لتك ول الفعال ز الحل ي تعزي الم ف دعم الع افزة ل ح

ي . االستراتيجيات القطرية ول الت ى الحل تناد إل فدعونا ننتقل من األقوال إلى األفعال الملموسة باالس
ا ح ت فعاليتھ ع أثبت نى لجمي ى يتس اءت ن  اآلب زارع م ل م رھم، ولك راد أس ام أف ة إطع ع بكرام التمت

أصحاب الحيازات الصغيرة التمتع بالفخر في إطعام أفراد مجتمعه، وحتى يُمكن لكل زعيم ضمان 
ة يمكن . توفير القوت لشعبه ع ھي معرك ة للجمي ذاء والتغذي وھذه المعركة لتحقيق ما يكفي من الغ

  .كسبھاوعلينا  –كسبھا 
  
  

  .وشكرا على حسن إصغائكم
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  المرفق زاي
  

  بيان صادر عن ممثل رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  ، نائبة رئيس الصندوقYokiko Omuraأدلت به السيدة 

  
  السعادة،المعالي وأصحاب 

  ،الكرام حضرات المندوبين
  األعّزاء، زمالئي

  سيداتي وسادتي،
  

رئيس المكتب وأعضائه على الجھود الكبرى التي بذلوھا  بالشكر إلىأتوّجه أن بداية أود   
كّل من جدول أعمال ھذا  يدلّ و .خالل العام الماضي في سبيل إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي

الذي المستوى العالي من االلتزام والعمل  على واألنشطة الجارية ھذا األسبوع بشكل واضح ،العام
  .صالح ھذهعملية اإل تميزت به

  
الجوع والفقر  على صعيد الحّد منع تقّدم مشجّ  على الرغم من إحراز ،أنّه ندرك جميعاً إننا   

األول تحقيق الھدف من أجل المسار الصحيح  ليس علىالعالم بشكل عام ف ،كثير من المناطقالفي 
وكما سبق  .النصف الجوع والفقر إلىمن يعانون لأللفية المتمثل بخفض نسبة  ةاإلنمائيمن األھداف 

حين  1996عدد الجياع في العالم اليوم أعلى مما كان عليه في عام  فإنّ  ،وأشار الدكتور ضيوف
  .الحد من الجوعالخاص بھدف ال ُوضع

  
جائع  شخص كل أنّ يجب أال يغيب عن بالنا ولكن بحد ذاتھا، قد تبدو لنا ھذه األرقام مجّردةً   

  .ابنٌ أو  أو أبٌ  أو ابنةٌ  أمٌ أنه أي  -- ھو إنسان مليون نسمة  925البالغ عددھم  الجياع من
  

  .تعّرض للجوعخفض الفقر المدقع والنجحنا في ولن نتمكن من وضع حد للجوع إال إذا 
  

مضاعفة  –ال سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى  -  - في بلدان كثيرة ويعني ذلك   
 ولكنّ  .ف مع آثار تغيّر المناخالريف الفقراء على التكيّ  ومساعدة سكان ألغذيةلزيادة إنتاج االجھود 

 ً في الكثير من البلدان ضمان حصول سكان الريف الفقراء على الغذاء الذي  ھذا يعني أيضا
  .على اإلنتاجيكونوا قادرين صحة جيدة وينعموا بيحتاجون إليه لكي 

  
افتقار صغار المزارعين في أحيان كثيرة إلى األدوات  ،من المفارقات القاسية في الحياةو  
في  طفال الذين يعانون سوء التغذيةاأل فثالثة أرباع .لزراعة ما يكفي من الغذاء ألسرھم المطلوبة
كثيراً ما يعاني أطفال المزارع  ،آسيا وأمريكا الالتينية وفي .يعيشون في مزارع صغيرةأفريقيا 

  .الصغيرة الجوع
مدقع في المناطق الريفية الفقر حالة من الأن أكثر من ثلثي سكان العالم يعيشون في  والواقع  

  .من البلدان النامية، ويعيش الكثيرون منھم في المزارع الصغيرة
  

وتحسين األمن  غذيةبصفتھم مزارعين، يتمتعون بإمكانات ھائلة لزيادة إنتاج األ ھم،ولكن  
رة غالباً ما تكون أكثر إنتاجية في الھكتار الواحد من والحقيقة أن المزرعة الصغي .الغذائي

حصولھما على التكنولوجيا فرص الزراعية و إاليكولوجيةالمزرعة الكبيرة حين تكون ظروفھما 
  .متشابھة
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تحسين فرص حصولھم على من خالل  –ويعتبر االستثمار في صغار المزارعين   
متطلباتھم  وتلبيةدمات المالية ودخول األسواق، وعلى الخ ،على التكنولوجيا المالئمة، واألراضي
رھم من براثن الفقر يتحركفيلة بالطريقة األكثر فعالية لتوليد حركة واسعة النطاق  --األخرى 
  .والجوع

  
وقد تّم االعتراف بذلك على نحو متزايد في السنوات القليلة الماضية، والدليل على ذلك   

مباشر أو غير لتقديم دعم الحكومات والمنظمات الدولية  قتھاالتي أطلمجموعة المبادرات الجديدة 
  .صغار المزارعينلمباشر 

  
 وأحد األمثلة المبتكرة عن تلك المبادرات ھو البرنامج العالمي للزراعة واألمن الغذائي  
  الجھات يضمّ  الذي

بما في ذلك (وعدداً من الشركاء  عدداً من الحكومات ومؤسسة غايتس بما يشمل -المانحة 
بھدف تمويل  -، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني )الدولي للتنمية الزراعية الصندوق

  .وتسّوق له أصحاب الحيازات الصغيرةالمشاريع التي تعزز إنتاج 
  

في الزراعة أن تحقق  اتأنه ال يمكن لزيادة االستثمارأن يكون من الواضح ولكن يجب   
  .ودولية داعمة ومتناسقة وطنيةسياسات وشراكات  ظّل وجودفي  إالالمنشودة  النتائج

  
 تفعيلغير أّن  ؛الصحيح على المسارنا كّل من إعالن باريس وجدول أعمال أكرا عَ وقد وضَ   
فمن المھم أيضاً أن يعمل جميع أصحاب الشأن معاً  .من الحلّ  اً واحد اً سوى جزء ال يشّكل المساعدة
، ولتھيئة سياسات داعمة تعكس الطابع العالمي كما المحلي، لديھم من خبرات وحلولما القتسام 

  .لألمن الغذائي
  

لجنة أي ال – العالمي أن تؤديه تستطيع لجنة األمن الغذائيويكمن ھنا الدور المركزي الذي   
ظمات أكثر شموالً بفضل المشاركة الناشطة للمجتمع المدني ومن والتي أصبحت التي تم إصالحھا

قاعدة عريضة  اتذ ةاستشاري مجموعةبأمانة أقوى وب والتي تتمتعالمزارعين والقطاع الخاص، 
  .وبفريق من الخبراء المعترف بھم دولياً 

  
 جاك ضيوف رأيه بوجود حاجة ملحة إلى تركيزالدكتور ونحن نوافق المدير العام للمنظمة   

وأسواق  تقلب أسعار المواد الغذائية  مسألة لجنة األمن الغذائي العالمي وفريق الخبراء علىعمل 
  .وطنيالسلع الغذائية، على الصعيدين الدولي وال

  
من المجاالت األخرى ذات األولوية التي تھدد على  تغير المناخ على الزراعة عتبر أثرويُ   

الحصول المنصف واآلمن على   مسألةكما أن  .نحو مباشر ومتزايد اإلنتاج واألمن الغذائي
 .التنافس المتزايد على الموارد الطبيعية ھي أيضاً غاية في األھمية ظلّ في  األراضي والمياه

في سعيھم إلى  األغذيةتطرح كل ھذه المسائل المذكورة تحديات كبيرة أمام المزارعين ومنتجي و
  .تحديثھاإلى االستثمار في الزراعة و

  
دور ھام جداً تؤديه العالمي  ألمن الغذائيأن للجنة االدولي للتنمية الزراعية يرى الصندوق   

في عملية إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي  ونحن قد شاركنا بشكل مكثف .في السنوات المقبلة
نعمل مع  كما أننا .الجديدةالعالمي  ونحن ملتزمون المشاركة المستمرة في لجنة األمن الغذائي

 مجموعةالمي في األمانة المشتركة وفي المنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية الع
ً بعض الدعم الماليويقدم  .ةاالستشاري األمن الغذائي العالمي وسوف  إلى لجنة الصندوق أيضا

  .ينظر في إمكانية توفير المزيد من التمويل العام المقبل
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ً  نعتبر مشاركتنا في لجنة األمن الغذائي    إصالح نجاحويعتمد  .لھا بمثابة دعم العالمي أساسا
وھنا تحديداً تبرز القيمة  .ودعمھا لھا في المقام األول على مشاركة الحكومات األعضاء فيھا اللجنة

ً منتدى حكوميبوصفھا  - المضافة للجنة ً دولي ا   .ا
  

جعل إصالح لھذه الفرصة  إضاعةبمناشدتكم عدم  مداخلتيوفي ھذا اإلطار، أود اختتام   
  .لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقعاالستفادة منھا واقعاً ناجحاً، ولجنة األمن الغذائي العالمي 

  
  .مفيداً وأتمنى النجاح ألعمالكمسيداتي وسادتي، أتمنى لكم أسبوعاً مثمراً و  
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  المرفق حاء
  

  ممثل األمين العام لمنظمة األمم المتحدة بيان
  

 ، الممثل الخاصDavid Nabarro أدلى به
  األمن الغذائي والتغذية لشؤونلألمين العام 

  
  .أحّر تحياتي إلى جميع المشاركين في ھذا االجتماعبوجه تنه لمن دواعي سروري أن أإ  

  
فريق العمل الرفيع المستوى  أّما .في صدارة أولوياتياألمن الغذائي والتغذوي  لقد وضعت  

ً شامالً بالنسبة إلى األمن الغذائي ، فيعتمد الذي أسسته لمعالجة أزمة األمن الغذائي العالمي نھجا
والتغذوي في تعامله مع الحكومات الوطنية والمنظمات اإلقليمية والشركاء في المجتمع المدني 

 أتوجه بالشكر إلى نائب الرئيس والمدير العام لمنظمة األغذية والزراعةو .وقطاع األعمال
ً والمساعدة على تحقيق بتزامھم العلى فريق العمل ھذا ثنين والعشرين لواألعضاء اال العمل معا
رؤساء وكاالت األمم المتحدة الثالث التي يقع مقرھا في روما إلى شكر تقّدم بالكما أ .استجابة شاملة

على  - أي منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية-
 نشھد اليومونحن  .يھج الشامل على المستويين القطري والعالمالن بشأنالتزامھم وتنسيقھم المكثف 

ً متزايداً بأن األمن الغذائي يشمل جوانب إمكانية و توافر األغذية، بما في ذلك عديدة اعترافا
  .على مستوى األسرة ھاواستقرار ھاواستخدام الحصول عليھا

  
ب بالعدد المتزايد من أرحّ  ، فإنيولذا: ويؤدي كل واحد من أصحاب الشأن دوراً محدداً   

التي يشترك فيھا المجتمع المدني ومنظمات المزارعين والقطاع الخاص  الشراكات الشاملة
فجميعھم  .والھيئات اإلقليمية والمانحون الثنائيون ومصارف التنمية والمؤسسات وأوساط الباحثين

  .لألمن الغذائي والتغذوي إعطاء دفع يساھم في
  

أن العالم يحتاج إلى نظام وولكن ھناك أيضاً إدراك متزايد بأن تلك الشراكات ليست كافيةً   
ويشكل االجتماع األول الذي ستعقده اليوم لجنة األمن  .رسمي للحوكمة العالمية في ھذا المجال

ا وأن. أكثر شموالً، خطوةً مھمة باتجاه ھذا الھدفبعدما تم تنشيطھا وأصبحت الغذائي العالمي 
أرحب بما تبذلونه من جھود لمناقشة وحسم بعض التوترات الخطيرة التي تنشأ حول األمن الغذائي 

ثني على قراركم معالجة ھذه القضايا كما أُ  .والتي تتسم بجوانب سياسية عميقة في أحيان كثيرة
 منظومة األمم المتحدة إنّ و .على الرغم من صعوبتھا مباشرةً من خالل التفاوض والوساطة

  .تدعمكم كل الدعم إلنجاز عملكم
  

األمن الغذائي العالمي العام  حولمؤتمر القمة  للمشاركة فيروما حضرت إلى كنت   
وإنني أتطلع  .لجنة األمن الغذائي العالمي ومبادئ روما عادة تنشيطالماضي حين تم االتفاق على إ
 وھي تشمل ضرورة. تواجه عالمناعدداً كبيراً من القضايا التي  إلى رؤية اللجنة تتطور وتعالج

، )ألراضيامتالك ابما في ذلك (صغار المزارعين، والحصول على األراضي والمياه  دعم
مع التركيز على األلف يوم بين الحمل بالطفل وبين عيد ميالده (ومصالح المرأة، وتحسين التغذية 

األغذية لالتجار ب، إنشاء أنظمة ، وتغير المناخ، وبوجه خاصالمواد الغذائية، وتقلب أسعار )الثاني
على أن يصبح الحق في أشّد الحرص وأنا حريص  .تعمل من دون أن تزعزع استقرار األسواق

أحد العوامل الحاسمة  ھذا ھوف. الغذاء أساساً لكل جھودنا المبذولة في سبيل األمن الغذائي والتغذوي
من األھداف اإلنمائية لأللفية، الذي  الھدف األّولوھو في العالم إلى النصف  ياعلخفض عدد الج

  .يمكن بدوره أن يمارس أثراً مضاعفاً على أھدافنا اإلنمائية كافةً 
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إلى العالمي أن أنوه بالعمل الدؤوب الذي بذله الكثيرون إليصال لجنة األمن الغذائي  وأودّ   

ب الرئيس وأعضاء ، رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي، ونواNoel de Lunaرئاسة : ھذه المرحلة
وممثلو الدول األعضاء، وتأسيس فريق العمل الرفيع المستوى  ةاالستشاري مجموعةالمكتب، وال

العمل الحثيث  ثّمن للغايةوأنا أ. Swaminathanالبروفيسور البارز التوجيھية برئاسة مصحوباً بلجنته 
لألمانة المشتركة بين الوكاالت وأمين لجنة األمن الغذائي العالمي في التحضير لھذا االجتماع مع 

وحيازة األراضي  ؛التغذويونعدام األمن الغذائي ستمرار االتركيز على القضايا الرئيسية المتمثلة با
 - من ھذا كلّه واألھم  - طرالضعف والمخا وإدارة حاالت ؛في الزراعة ةالدولي اتواالستثمار

  .بنغالديش وھايتي واألردن ورواندادراسات الحالة في من  استخالص الِعبر
  

ً و .أتمنى لكم كل التوفيق في ھذا االجتماع المحوري   من أجل كسر حلقة  دعونا نعمل معا
  .للجميع واستدامةً  الجوع وبناء عالم أكثر أمناً 

  
  

  .على حسن إصغائكم شكراً 
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  طاءالمرفق 
  

  M.S. SWAMINATHANبيان البروفيسور 
  اللجنة التوجيھية لفريق الخبراء رفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذيةرئيس 

  
  السيد الرئيس والسادة أعضاء مكتب اللجنة،

  أصحاب السعادة،
  المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة جاك ضيوف،

  ،Josette Sheeran المديرة التنفيذية لبرنامج األغذية العالمي 
  Yukiko Omuraالسيدة نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

  ،David Nabarroالممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة 
  أعضاء الجماعة االستشارية،

  المندوبون والمراقبون الموقرون، 
  ة،حضرات السيدات والساد

  
ع رئيسا للجنة التوجيھية بصفتي إنه لشرف عظيم لي أن أخاطب اللجنة    راء رفي ق الخب لفري

  ).فريق الخبراء(المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية 
  

رئيسإن و   ان ل و أول بي ذا ھ راء ھ ق الخب ي  فري الميف ذائي الع ن الغ ة األم ذه ھي . لجن وھ
المي  ا الدورة األولى للجنة األمن الغذائي الع ذلك أود، . ةديالجدفي حلتھ ة عن نائبل رئيس،  ةنياب ال

ة،  األعضاء الثالثة عشر اآلخرينو ،Mariam Rahmanian ةسيدال يكم في اللجنة التوجيھي أن أتوجه إل
  .ى إتاحة ھذه الفرصةبالشكر عل

  
ي أش   الفخر إن اعدة عر ب ة مس ف بمھم د المكل ق الجدي ذا الفري ادة ھ ذائي للقي ن الغ ة األم جن
ق ھدف األمن على رسم العالمي  السياسات واالستراتيجيات العامة التي يمكن أن تساعد على تحقي

ة . ي لكل عضو من أعضاء األسرة البشريةوالغذائي والتغذ اوثم ل أمامن ا . بالفعل طريق طوي لكنن
  .مسيرتنا بعزم متجدد ومزيد من التقارب في التخطيط والعمل بدأنا فعال

  
  ؟فريق الخبراءلماذا 

  
ألمن الغذائي قضايا ال ةالدولي ةكموفي الح اجوھري اإصالح لجنة األمن الغذائي تغييريشكل   
  .جميع المسؤولين عن ھذا التحولبوأود أن أشيد . والتغذية

  
ذائي ونحن مقتنعون بأن    ذويمشكلة األمن الغ ي تواجھ والتغ والستجد البشرية  االت ا  حل لھ

الشمس والمطر تحت لھيب الرجال من النساء و نرب ملياريايقيكدح ما على أرض الواقع حيث 
ةغذإلنتاج األ اونھر ليال ا ي ي نتناولھ اذ إجراءات يتطلب  األمر أيضا أندرك ونحن ن. الت من اتخ

د الجنساني في السياس ةواإلجراءات  اتالمستوى المحلي إلى المستوى العالمي وتعميم البع . العام
اةيفعالبال تسم ھذه اإلجراءاتلكي تو. اتباع نھج متكاملكما يقتضي األمر  تكون أن  ، فإنه ينبغي لھ
يق نة التنس ات  - حس ين الجھ ات وب ين القطاع دان وب ين البل ة ب ى ي -الفاعل ق حت ين آزر تتحق ب

  .التكنولوجيا والسياسة العامة وجھود المزارعين
  

  :وتبيّن التجارب الماضية أن مھمة إيجاد ھذا التآزر ليست بالھينة  
  

  ى را إل انأنأوال، نظ ب األحي ي غال ين ف اذ  ه يتع م اتخ رارات رغ ال الق ن مج ع م واس
ي كوك ف ق  الش ا يتعل دة المعبم ثال اقاع ال م و الح ا ھ بة لرف، كم ب بالنس االت تقل مج
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يخاألسعار وتغير المنا ة للسياسات  ، ولكن أيضا ف ار المحتمل ق باآلث ا يتعل دة م المعتم
  .الواقع على أرض

  ،متضاربة في بعض األحيان مصالح تحمل أن مختلف األطراف الفاعلة نظرا إلى ثانيا
يمكن ھذا و. رفاالمعلومات والمعمختلفة من يارات بفعل تتستمر في كثير من األحيان 

 .أن يؤدي إلى اختالف وجھات النظر
 ،ة نظرا إلى  ثالثا اك حاجة لمتابع اذ أن ھن ى المدى القصير، اتخ اإلجراءات، حتى عل

 .تأثيرھااستمرار على أسس متينة لضمان 
  

ذائي ضرورة قيام ذه التحديات وتفسر ھ   ةبلجنة األمن الغ ل  ،إنشاء عملي راء، مث ق الخب فري
ين رة وصنع السياسات، وال  تكون ھمزة الوصل ب ز انصھار اإلرادة السياسية تخب ى تعزي ھدف إل

  :المھنية اتوالمھار
  

   داوالتھا االستناد في الدول األعضاء يتعين على ى م رات وتجارب والالإل ل اتحالخب لي
ى يجب أن و. والمشورة المشتركة والسليمة ةالشكوك تكون مطلعة عل ا  القائم وطبيعتھ

اليب ذاته على مناقشة لوقت في امع العمل ومستواھا،  ز أس ود الناجحة تعزي ي الجھ الت
  .الحكومات والقطاع الخاصتبذلھا 

  تفكيك العوامل الكامنة وراءھالھا، ويجب، في حال تعذر ح اتالخالفيتعين تحديد.  
  ي زز أن يينبغ ذائي اع ن الغ م األم ي نظ رار السياس ى لق توىعل ي مس ع المحل  المجتم

ى ال تنادا إل ر تاس ة لتغي ة المقاوم ات الزراعي اخقني ذا سيقتضي و. المن يع ھ لة التوس س
ةالمحاصيل بحيث تشمل  ئيةالغذا ذيات الغني ة االستغاللو بالمغ ويجب أن يكون . قليل

 .السنة الدولية للتنوع البيولوجيالتي تعتبر أولوية في ھذه السنة ذلك مجال عمل ذا 
  

ن   ة األم ى لجن ين عل ق، يتع ذا المنطل ن ھ يق  وم رارات والتنس اذ الق ديات اتخ ذائي ومنت الغ
تقلة  رة المخصصة والمشتركة والمس ى أقصى حد من الخب تفادة إل الدولية والحكومية الدولية االس

  . التي يمثلھا فريق الخبراء
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  إنجاز األعمال بشكل مختلف باالستعانة بفريق الخبراء
  

أ   م ينش قمجرد "كون لي نتفق جميعا على أن فريق الخبراء ل راء آخر من فري ذا ". الخب وھ
ي  أساسية ومحرجةأسئلة نواجه  فنحن. أمر مھم جدا ألة المعفي رأي دما ننظر في مس رف في اعن

  .يومجال األمن الغذائي والتغذ
  

م    ى رغ ي نأوال، عل ارف الت ل المع الكتمك وم ال ھ رص ي ر والف ا  ةالمألوفغي ي تتيحھ الت
  .في العالممليون شخص يتضور جوعا  925كثر من مازال ھناك أ ،التكنولوجيات الجديدة

  
تمر ، اثاني   رامجيس ن ب د م م العدي وع رغ ة  الج ة والدولي ان الوطني بكات األم ال ش ي مج ف

ة  د الحاج ا يؤك ة، مم ى التغذي ي إل ر ف ادة النظ ة إع م الحوكم ذنظ ج"وإن . تنفي و نھ د األداءت " حي
والوصول االقتصادي واالجتماعي واالستيعاب  يةغذتوافر األب في ما يتعلقمنظومة األمم المتحدة ل

ه سيساعد يشكل في ھذه الھيئة  اه، ألن ذا االتج ة في ھ ى خطوة مھم معالجة القضايا المترابطة عل
  .ابعض ھابطريقة يعزز بعض

  
    .يتعين معالجتھاالتي ھي ھذه األسئلة إن مثل و  

  
ام األول   نحن . وال يتمثل السبب الكامن وراء إخفاقنا المشترك في نقص المعارف في المق ف

داني لتشكيل  ى الصعيد المي ا تحقق من إنجازات ناجحة عل ى م تناد إل ارف باالس ة المع علينا تعبئ
  . السياسات واإلجراءات العامة

  
  .لميدانياإلى التنفيذ تحويل الدراية التقنية علينا أن ننظر في كيفية   

  
ا    تخدام كم ة اس ي كيفي ر ف ا أن ننظ اذج العلين ة إلالنم اء اناجح ام وذك وعي الع ث روح ل ب

  ".سيكون النصر حليفنا"
  

ق وبعبارة أخرى،    ول وتحقي ة نحو إيجاد الحل ارف الموجھ ى المع ة حاجة ماسة اآلن إل ثم
  .   النتائج

  
  فھم مشترك للدور المحدد لفريق الخبراء

  
ة مجراه األول من العمليظل فريق الخبر   ى عتب ا، نحن . اء عل دا بالنسبة لن م ج ومن المھ

ع  ة وجمي تويات الوطني ى المس ا، صانعو السياسات عل تم جميع راء، وأن ق الخب معشر أعضاء فري
  . منظمات األمم المتحدة، أن نتشاطر فھما مشتركا للدور الدقيق الملقى على عاتق فريق الخبراء

  
شترك بين اللجنة التوجيھية التابعة لفريق الخبراء ومكتب لجنة األمن وقد شكل االجتماع الم  

ا /سبتمبر 17و 16الغذائي الذي انعقد يومي  أيلول خطوة حاسمة نحو التوصل إلى فھم مشترك في م
  .يتعلق بآفاق المستقبل

  
ا إال في    ر ولم ينشأ فريق الخبراء لحل مشكلة فنية محددة واحدة ال يمكن إيجاد حل لھ مختب

  .معيّن في العالم
  

ى    تم إنشاء فريق الخبراء ألن مشكلة األمن الغذائي العالمي قضية عالمية معقدة  تنطوي عل
    .جوانب كثيرة ومترابطة مع العديد من المشاكل األخرى، الغذائية وغير الغذائية

  
  .لقد أنشئ ألنه يصعب في بعض األحيان حتى تحديد طبيعة المشاكل القادمة  

  
ى لق   ى المشورة عل اج إل د أنشئ ألن صنع السياسات في ھذه البيئة المعقدة صعب جدا ويحت

د القضايا إستراتيجيةمستوى أكثر  ى تحدي ي يمكن أن تساعد واضعي السياسات عل ، المشورة الت
  .المستجدة وتحديد أولويات القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد
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ورة ي   أن المش اع ب بب االقتن ئ بس د أنش ددة لق ارف متع رات ومع ى خب تند إل ي أن تس نبغ

  .التخصصات من الجھات الفاعلة في الميدان
  

ة    ة العملي ا، في بداي ونحن، فريق الخبراء ولجنة األمن الغذائي العالمي، نوجد، في عالقاتن
ا ا مع نتعلم منھ ي س دور . الت أن ال اطره اآلن بش ي نتش ترك الت اھم المش و التف ذا ھ رى أن ھ ن ن ولك

  .والقيمة المضافة لفريق الخبراء في المسائل المتصلة باألمن الغذائي والتغذوي المستدامالمحدد 
  

  ماذا ننتظر من ھذا االجتماع؟ أھمية التوجيھات المقدمة إلى فريق الخبراء
  

لكن . تكتسي الدورة الحالية للجنة األمن الغذائي العالمي أھمية كبيرة بالنسبة لفريق الخبراء  
  منھا بصفتي رئيسة للجنة التوجيھية التابعة لفريق الخبراء؟ماذا أتوقع 

  
ة    ا من لجن راء، أن تلقين ق الخب ة لفري ة التابع ة التوجيھي سبق لنا نحن، معشر أعضاء اللجن

  .األمن الغذائي االختصاصات والالئحة الداخلية الخاصة بنا
  

ة    ة واضحة من لجن ذائي والمكتب ولكي نبدأ عملياتنا، نحن اآلن بحاجة إلى والي األمن الغ
ا ابع لھ ورة . الت أنھا المش دم بش ق أن يق ي للفري ي ينبغ ية الت ايا الرئيس ة القض ا معرف ين علين ويتع

  .االستراتيجية المستندة إلى المعرفة بحيث تصبح المشورة مرتكزة على الطلب وتلبي حاجة قائمة
  

رار بأ   م اإلق ذائي، ت ة األمن الغ م أن يتلقى وخالل اجتماعنا مع مكتب لجن ا من المھ ه بينم ن
ر  داد تقري ين إع ي يتع ايا الت ذائي بخصوص القض ن الغ ة األم ن لجن ات م راء التوجيھ ق الخب فري

د القضايا الناشئة  دور نشط وتحدي راء ب ق الخب ية  واإلستراتيجيةبشأنھا، فإن اضطالع فري الرئيس
  .لتقديم المشورة السياسية والتوصيات، على نفس القدر من األھمية

  
  .ومن ھذا المنطلق، فإن التفاعل بين لجنة األمن الغذائي وفريق الخبراء عملية في اتجاھين  

  
ة   ة التوجيھي . وقد حقق بالفعل مكتب لجنة األمن الغذائي تقدما كبيرا قبل تعيين أعضاء اللجن

 لألخطارالتعرض  ونتج عن ذلك تحديد مواضيع الموائد المستديرة، ال سيما المائدة المستديرة بشأن
  .ومن النتائج الممكنة ما يتمثل في تقديم توجيھات إلى فريق الخبراء. والمخاطر

  
ة أن    ة التوجيھي األمن "ويرى أعضاء اللجن إدارة التعرض لألخطار والمخاطر للنھوض ب

  .ھو موضوع واسع النطاق يتجاوز مسألتي تغير المناخ وتقلّب األسعار" الغذائي والتغذية
  

ذائي    ى الزراعة واألمن الغ ة قصوى بالنسبة إل اخ ذات أھمي ر المن ألة تغي ر مس ونحن نعتب
ذائي وبمساھمة من فريق  ة األمن الغ د في لجن والتغذية، وأنھا تستحق أن تُناقش على وجه التحدي

راء ي . الخب ة ف ادرات الحالي تعراض األنشطة والمب د اس ة، بع نة الحق ي س ا ف ن معالجتھ ن يمك ولك
  .ن، وال سيما مؤتمر كانكونالميدا

  
  :إالّ أننا على أھبة االستعداد لمعالجة مسألة تقلب السعر  

  
  ارت ام األول، وأث رة في المق ة األخي ة الغذائي ي األزم ألة تسببت ف ا مس ى أنھ نظرا إل

  .عملية إصالح الحوكمة الدولية لألمن الغذائي، بل وحتى إنشاء فريق الخبراء
 كلة ا مش ا أيض ى أنھ را إل ر  نظ اوز بكثي ذي يتج تراتيجي ال ل االس ى التحلي اج إل تحت

  .السياسات والتدابير االقتصادية أو تلك المتعلقة بالسوق
  

ا    ة أن تجد طريقھ ة الريفي ة والزراعة والتنمي ذائي والتغذي ولو كان لجميع مشاكل األمن الغ
لنا أن نكون مجتمعين  للحل من خالل التحليل وإسداء المشورة بشأن قضية واحدة فقط، فإنه ما كان

  .في ھذه الغرفة
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نبغي أال تمنعنا نقاش يضرورة عقد و .ثمة العديد من القضايا العالقة وجميعھا قابلة للمناقشة  

  .في تحديد أولويات عملنا كمتلقي توجيھلذلك، نتطلع إلى . من بدء عملنا أو تأخير برنامجنا
  

ا أن . مھم أيضافريق الخبراء العرض من و. الطلب من لجنة األمن الغذائي مھمو   وينبغي لن
ة المساھمات في من مناسبة متزايدة ومن خالل مستويات  نحظى بمكانة أفضل ذي حساب األمان ال

  .فريق الخبراءيدعم عمل 
  

ال. جديدةإدارة لى خلق فريق الخبراء إھدف يوال    ا خبراءف ى غرار م ون في ، عل رق يفعل ف
ي . مجانباليعملون ھنا  ،أخرى دعم التقن ى حد أدنى من ال اك حاجة إل ةولكن ھن  والخاص باألمان

مل يحدونا األو. ھااستكمالومساھمات الال غنى عنھا إلطالق مباشرة ترتيبات لعقد اجتماعات إلى و
التي كلفتموه  ينلعمل بشكل صحيح خالل والية السنتفريق الخبراء من ا لتمكينقدم تعھدات أن تُ في 
  .بھا
  

  االجتماع الثاني للجنة التوجيھية وتحديث القائمة: ت التاليةالخطوا
  

ي    رة أخرى ف اع م ا االجتم راء، قررن ق الخب ة لفري ة التابع ة التوجيھي ن، أعضاء اللجن نح
ة التي . كانون األول/ديسمبر ونحن نعكف فعال على تحديد أساليب العمل، في إطار الالئحة الداخلي

ا دمتموھا لن د. ق ى التعرض  وق ا عل ات األسعار وأثرھ داد نطاق دراسة عن تقلب نا إلع ا أنفس نظمن
ذائي ن الغ دام األم تجدة. النع ايا المس ل للقض داد تحلي نا إلع ا أنفس ا نظمن ي . كم ا ف ي اجتماعن وف

كانون األول، سنتخذ قرارات نھائية بشأن جميع ھذه النقاط ونشكل فرق المشاريع باالستناد /ديسمبر
  .قتراحات التي انبثقت عن ھذا االجتماع للجنة األمن الغذائيأيضا إلى اال

  
الخبراء المسجلين    رق المشاريع باالستعانة ب وكما تعلمون، سيتم تشكيل اللجنة التوجيھية ف

كانون الثاني /وقد قررنا إطالق نداء لتحديث القائمة الحالية التي يعود تاريخھا إلى يناير. في القائمة
لوسيتم فتح  .2009 ويمكن . إجراء على شبكة اإلنترنت مخصص لتقديم الترشيحات األسبوع المقب

ق  ع الشبكي لفري ى الموق ى اإلنترنت عل ديم األسماء عل ة تق ة بكيفي اإلطالع على التعليمات المتعلق
ويطلب من . وسيكون ھذا اإلجراء متاحا على اإلنترنت فحسب. الخبراء التابع للجنة األمن الغذائي

ا ع الجھ رق جمي ي ف راء المختصين للمشاركة ف ماء الخب ديم أس ذائي تق ة األمن الغ لة للجن كِّ ت الُمَش
  .2011مشاريعنا محددة المدة وسيكون عبء عمل فرق المشاريع كبيرا في النصف األول من عام 

  
ى    ق بالقضاء عل ا يتعل ي م ة ف ات المعني الف للجھ ز نشوء تح ا تعزي ة، يمكنن ذه الطريق وبھ
  .الجوع

  
  خالصة

  
  ،ةسادالسيدات وحضرات ال، الموقرونن وأصحاب السعادة، المندوب

  
  .تجربة الماضيةال، كما ھو واضح من ھيّنا مامنا ليسالماثل أالطريق   

  
زمفي اللجنة التوجيھية، فريق الخبراء وفي  ،ونحن   دون الع دة  عاق ديم مساھمة جدي ى تق عل
  .عمل لجنة األمن الغذائي العالميفي ومفيدة 

  
ام نلكم أننا سنبذل قصارى جھدنا ل ونؤكد   الء اھتم ى إي كون عونا لكم في جھودكم الرامية إل

ة الرئيسية للجوع، وھ نقص  يمتكامل لجميع األشكال الثالث ة بسبب ال ة وسوء التغذي نقص التغذي
اجم عن  ،لطاقةوابروتين المزمن في ال ذيات نقص الوالجوع الخفي الن والجوع  ة،الجزئيفي المغ

  .لناجم عن الكوارث الطبيعية أو االضطرابات الداخليةعابر اال
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اللجنة التوجيھية، أشكركم اآلخرين في عضاء األو Maryam Rahmanianنيابة عن السيدة و  
  .جزيل الشكر

  


