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بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
السيد الرئيس،
معايل الوزراء ،وسعادة السفراء واملمثلني الدائمني،
السادة املندوبون والضيوف الكرام
الزمالء الكرام من منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األخرى الشقيقة،
أصحاب املعايل والسعادة ،حضرات السيدات والسادة،
إنه ملن دواعي س ر ر رررور البالب أن أرحم بكة ا منظمة األغذية والزراعة املنظمة نناس ر ر رربة انعقاد الدورة الثانية
-1
والسبعني للجنة مشكالت السلع ،وأود أن أشكركة على مشاركتكة.
يعرب املدير العام عن أسفه لعدم مت ّكنه من خماطبتكة ،فهو ا سفر ا مهمة رمسية حلضور أعمال دورة اجلمعية
-2
العررامررة لامة املتحرردة .ويتما لكة ا تمرراعررا تكلّرل أعمررالرره بررالنجرراّ ،ويتتلّع إىل تلقي مررا س ر ر ر ر ر ررتخل إليرره مررداوالتكة
من نتائج.
ا الدورة املاضر ر ررية للجنة مشر ر رركالت السر ر ررلع ،قمتة باسر ر ررتعرار التتورات احلاصر ر ررلة ا أس ر ر روا السر ر ررلع العاملية
-3
والسياسات ذات الصلة ،وناقشتة برنامج عمل املنظمة ا جمايل التجارة واألسوا .
وأخذمت علماً أيضررا بالتقرير املرحلي عن تنفيذ برنامج العمل املتعدد السررنوات للف ة  ،2016-2012واسررتعرضررتة
-4
واعتمدمت برنامج العمل املتعدد السنوات للف ة .2019-2016
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )،(QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة .www.fao.org
MX899/A
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أقرت
-5
وا تلك املناسر ر رربة ،ق ّدمة املنظمة اس ر ر ر اتيجيتها ا جمال ترح املنال .وقد ّ
رحبة اللجنة بوثيقة املناقشر ر ررة و ّ
نتائجها .ولدى مناقشر ر ررة هذا البند ،رأت اللجنة أن هناإ حا ة إىل مزيد من التحليل بش ر ر رأن الصر ر ررالت القائمة بني ترح
املنال والتجارة وأسوا السلع األساسية واألمن الرذائي .وإن إصدار هذا العام من التقرير الرئيسي للمنظمة ،حالة أسوا
السلع الزراعية تقرير عام  2018يستجيم هلذا النداء.
-6

وقد حدث الكثح منذ ا تماعكة األخح ا أكتوبر/تشرين األول .2016

وتبني األدلة اجلديدة أن مسر ر ر ررتوى اجلوع لل خالل السر ر ر ررنوات الثالث املاضر ر ر ررية ا تزايد ،حيث بلب عدد الذين
-7
ّ
يعانون من نق الترذية ا العامل ،وفقا لإلص ر ر ر ر رردار اجلديد لتقرير حالة األمن الرذائي والترذية ا العامل الذ ص ر ر ر ر رردر ا
 11س رربتمي/أيلول 821 ،مليون ش ررخ ا عام  ،2017أ ش ررخ واحد من بني كل تس ررعة أش ررخا  .وخيل التقرير
أيض ر ر ررا إىل أنه مل رز س ر ر رروى تقدم حمدود ا معاجلة األش ر ر رركال املتعددة لس ر ر رروء الترذية .وهذه األش ر ر رركال ت اوّ بني تقزم
األطفال والسمنة لدى البالرني ،وتعرر صحة مئات املاليني من األشخا للختر.
وا تقرير حديث صرردر األسرربوع املاضرري ،ييز تقييمنا أن  39من البلدان ،منها  31بلدا ا أفريقيا و 7ا آسرريا
-8
و 1ا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ،هي حبا ة إىل مس ر ر ر ر ر رراعدات غذائية خار ية .ويشر ر ر ر ر ر ر ّدد التقرير على أن النزاعات
املمتدة والظواهر املناخية القص ر رروى ونزوّ الس ر رركان كلّها عوامل ما تزال تعيق حص ر ررول ماليني األش ر ررخا املس ر ررتض ر ررعفني
على الرذاء.
يتعني القيام باملزيد وعلى و ه السر ر رررعة إذا أردنا قيق
-9
وتبعث هذه االسر ر ررتنتا ات برسر ر ررالة واضر ر ررحة مفادها أنه ّ
هدف التنمية املستدامة املتمثل ا القضاء على اجلوع حبلول عام .2030
 -10كما تلوّ ا األفق خماطر ديدة .فعلى س رربيل املثال ،أة أو ه متزايدة من عدم اليقني ا ما يتعلق بس ررياس ررات
جتارة املنتجات الزراعية والقلق بش ر ر ررأن إمكانية اتس ر ر رراع رقعة النزعة احلمائية على املس ر ر ررتوى العاملي .وميكن للتجارة الزراعية
الدولية أن تؤد دورا مهما ا هودنا الرامية إىل مكافحة اجلوع وانعدام األمن الرذائي ،وهو ما يؤكد احلا ة إىل إنشر ر ر رراء
نظام جتار منصف ومفتوّ وقابل للتنبؤ وقوامه القواعد.

أصحاب السعادة ،املندوبون األعزاء،
حضرات السيدات والسادة،
-11

أمامكة دول أعمال حافل.
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 -12فأنتة س ررتس ررتعرض ررون التوقعات القص ررحة واملتوس ررتة األ ل الاص ررة بأس روا الس ررلع الزراعية .وس ررتكون تعقيباتكة
مهمة نظرا إىل أن املعلومات احلديثة وذات املصر ررداقية بشر ررأن األس ر روا تضر ررتلع بدور رئيسر رري ا تعزيز شر ررفافية األس ر روا
التمكن من اختاذ قرارات مستندة إىل األدلة ا جمال السياسات.
وا ّ
 -13وس ر ررتحص ر ررلون على معلومات حمدثة عن آخر املس ر ررتجدات ا جمال املفاوض ر ررات بش ر ررأن جتارة املنتجات الزراعية
ا إطار منظمة التجارة العاملية وبش ررأن اتفاقات التجارة ايقليمية .وس رريش ررمل ذلك أيض ررا مناقش ررة حول ما تأخذه املنظمة
على عاتقها من أنشتة لدعة البلدان األعضاء ا صياغة السياسات واالتفاقات املتصلة بالتجارة وتنفيذها.
 -14وستتولون أيضا استعرار التحليالت الواردة ا تقرير حالة أسوا السلع الزراعية لعام  .2018وبناءً على التلم
الذ تق ّدمتة به خالل ا تماعكة األخح ،متة مواءمة إص رردار هذا التقرير الرئيس رري مع دورة ا تماعات جلنة مش رركالت
السلع للسماّ لاعضاء نناقشة النتائج والتوصيات ا جمال السياسات املنبثقة عن التقرير.
 -15وينص ر ر ر ر ر ررم تركيز ايص ر ر ر ر ر رردار اجلديد من هذا التقرير على ال ابل املع ّقد وغح املدرو بالقدر الكاا القائة بني
التجررارة الزراعيررة وترح املنررال واألمن الرررذائي .ومن الواض ر ر ر ر ر ررخ أن آثررار ترح املنررال على اينتررا الزراعي س ر ر ر ر ر ررتكون خمتلفررة
باختالف احملاصيل واألقالية .وستتال أيضا جتارة املنتجات الزراعية.
 -16ويظهر التقرير أن املركز التجار الص رراا للبلدان قد يتحول أو يتعمق بس رربم ترح املنال  -كتحويل بلد مص رردر
صرراف لاغذية إىل مسررتورد صرراف أو تعميق االعتماد على الواردات ،على سرربيل املثال .وميكن لترح املنال أن يؤد إىل
تفاقة ديات األمن الرذائي اليت توا هها أصال البلدان النامية واتساع الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية.
 -17واألهة من هذا وذاإ ،أن التقرير يسهة ا مناقشات السياسات املتعلقة بالتكيّف مع ترح املنال والتخفيف من
آثاره ة إطار اتفا باريس وقواعد التجارة الزراعية املتعددة األطراف .كما يناقش السر ررياسر ررات  -الدعة احمللي والتدابح
التجارية على حد سر ر ر ر ر رواء  -اليت ميكن أن تنهض باألمن الرذائي والتكيّف مع ترح املنال والتخفيف من آثاره ،و ّسر ر ر ر ر رن
سبل عيش املزارعني األسريني ا خمتلف أر اء العامل ا الوقة ذاته.
 -18وس ر ررتتلقون تقرير اال تماع املشر ر ر إ بني الدورة التاس ر ررعة والثالثني للجماعة احلكومية الدولية املختص ر ررة باأللياف
الص ر ر ر ر ر ررلبة والدورة احلادية واألربعني للجماعة ا حلكومية الدولية املختص ر ر ر ر ر ررة باجلوت والتيل واأللياف املماثلة اليت انعقدت
ا تنزانيا ا نوفمي /تش ررين الثا  ،2017وتقرير الدورة الثالثة والعش ررين للجماعة احلكومية الدولية املختصررة بالشررا اليت
انعقدت ا مايو/أيار .2018
 -19كما سررتناقشررون برنامج عمل املنظمة ا إطار والية اللجنة ومواضرريع ةكنة لإلصرردار القادم لتقرير حالة أس روا
السلع الزراعية الذ سينشر ا عام  2020باالق ان بالدورة القادمة للجنة .وستكون آراؤكة خبصو هذين البندين قيّمة
للراية بالنسبة إلينا.
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 -20وأة بند مهة آخر ،وهو ختة التنمية املس ر ر ر ر ر ررتدامة لعام  2030وأهداف التنمية املس ر ر ر ر ر ررتدامة .فأنتة س ر ر ر ر ر ررتقومون
باسر ر ر ر ر ررتعرار دعة املنظمة لتنفيذ هذا ايطار ايتائي اجلديد وتقدل تو يهات بالنسر ر ر ر ر رربة إىل مسر ر ر ر ر ررا ة اللجنة ا املنتدى
السياسي رفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام .2019

السيد الرئيس ،حضرات السيدات والسادة،
 -21امسحوا يل أن أهني كلميت بالتذكح بأن للجنة ،باعتبارها أقدم اللجان الفنية ا املنظمة ،تارخيا طويال من العمل
كمني للحوار بشأن أسوا السلع والسياسات ذات الصلة.
-22

فقد ق ّدمة اللجنة ،على مر السنني ،مسا ات كبحة ملعاجلة مشكالت السلع.

 -23وما تزال اللجنة اليوم ،وبعد قرابة  70عاما على إنشررائها ،منتدى مهما ملناقشررة املشرركالت اليت توا هها أس روا
السلع العاملية والتجارة الزراعية ،ولتحديد حلول وهنج عملية تتناسم مع التحديات املعاصرة اليت تع ر سبيلنا.
-24

وإن مداوالتكة تكتسي أ ية بالرة بالنسبة إىل اجملتمع العاملي للسلع األساسية.

-25

وأمتا لكة ا تماعا نا حا وبناءً ،ونتتلع إىل ايطالع على ما ستخل

-26

وشكرا على حسن إصرائكة.

إليه مداوالتكة من نتائج.

