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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون الخامسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 بيان رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي

 
، وهو 2030عام قبل حلول ن للجنة أحد عشةةةةةر عامها و ةةةةةعرين وأسةةةةةبوع  و الدورة اخلامسةةةةةة واألربعهذه تنعقد  

 العام الذي اتفقنا حبلوله على القضاء على اجلوع ومجيع أ كال سوء التغذية. 
 

 وتشري التقارير املرحلية إىل أن عدد من يعانون اجلوع وسوء التغذية يف تزايد بدالا من الرتاجع. 
 

 -إىل مئات املالي  من األ ةةةخا ما يصةةةل  -سةةةيتعذر على  ةةةخ  واحد من أةةةةل تسةةةعة أ ةةةخا ، فاليوم 
 منعم من النساء واألطفال يف بلدان اجلنوب.السواد األعظم ؛ و ها راء أو إنتاج األغذية

 
اإلنسةةةةةةةةةةان وتكمن األسةةةةةةةةةةباب الرئيسةةةةةةةةةةية وراء هذه الكارثة الا تتواىل فصةةةةةةةةةةو ا يف النزاعات الا هي من ةةةةةةةةةةةنع  

 املناخ. وتغري
 

: الر ةةةةةةوخ للجوع ب  إىل االختيار ،احلروب واألحوال اجلوية القصةةةةةةوىظل يف  ،اتضةةةةةةئر الفئات األكثر  ةةةةةةعفه و  
 ا إىل البقاء على قيد احلياة يف مكان آخر.ا جرة سعيه  أو
 

سوء التغذية إىل ارتفاع معدالت السمنة واألمراض املرتبئة هبا يف البلدان املتقدمة والنامية  تؤديويف الوقت ذاته،  
 على السواء.

 
على أن اسةةةةةةةةتمرار، بل تصةةةةةةةةاعد، مسةةةةةةةةتويات اجلوع وسةةةةةةةةوء التغذية أمر غري مقبول من الناحية  اثنانوال خيتلف  

 األخالقية وغري مستدام من الناحية السياسية.
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 تقدمي حلول لكي تنقشع هذه الغمامة الا تلقي بظال ا على حالة البشرية.  -ي حنن أ -وميكن للجنة 
 

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسةةةةةةةةةةان  25والية قوامعا احلقوق عندما أقرات املادة انبثاق  1948عام   ةةةةةةةةةةعدوقد  
 باحلق يف الغذاء.

 
عمال هذا احلق اجلوهري ئوط التوجيعية إل، جمموعة من اخل2004ا لكي نضةةةع، يف عام عامه  56واسةةةتغرق األمر  

 من حقوق اإلنسان.
 

ومصةةةةةئله يجوهريي يعا يأسةةةةةاسةةةةةيي يوحيويي ألن الشةةةةةخ  الذي ال يعرج من أين سةةةةةي صةةةةةل على وجبته  
 التالية، ال ميكن أن يسمه لنفسه بالتفكري يف أي حق من احلقوق، ناهيك عن ممارسته. 

 
احلكومات، قبل ثالث سنوات، خئة التنمية املستدامة كخارطة طريق للقضاء اعتمدت مجيع من هذا املنئلق، و  

 منذ ذلك احل ، وحنن منضي يف االجتاه املعاكس.لكن التام على اجلوع؛ و 
 

 أهنم يظلون متفائل .إىل اخلرباء الدوليون مع بعض الت ذيرات شري وعلى الرغم من هذه االجتاهات، ي 
 

يسةةةتند إىل منوذج جيتمع حوله مجيع أةةةة اب  افنيه  اليسةةةت أمنية بعيدة املنال بل حسةةةابه وهذه التوقعات اإلجيابية  
 املصل ة مع إرادة مركزة الختاذ إجراءات سريعة ومتضافرة وحامسة.

 
عن هنج يالعمل كاملعتاد ي حىت وإن كان العمل أن ننأى بأنفسةةةةةةةةنا وميضةةةةةةةةي اخلرباء الفنيون قائل  إنه جي  علينا  
 يان حول القضاء على اجلوع.واإلرادة يلتق

 
بنا من القضةةةةاء التام قرا وهذه املشةةةةورة منئقية وتئرض معضةةةةلة: إما أن نسةةةةتمر يف القيام باألمور ذا ا، وهو ما ال ي   

، بدون أدىن  ةةةةةةك، عملية يتفق  وجبعا اجلميع على ما جي  فعله سةةةةةةيقتضةةةةةةيعلى اجلوع، أو نغري طريقة عملنا، وهو ما 
 ة.بالضبط بئريقة خمتلف

 
، ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي أن تقدم إسةةةةةةةةةةةةعامات كبرية يف مكاف ة اجلوع ه املعضةةةةةةةةةةةةلةهذتدارس وبينما ن 

 وسوء التغذية.
 

يف أعقةةاب أةمةةة غةةذائيةةة عةةامليةةة؛ وعقةة  حةةالةةة  1974وواقع األمر أن اللجنةةة خرجةةت إىل حيز الوجود يف عةةام  
 كمنتدى ثوري متعدد أة اب املصل ة. ح لاة جديدة  اللجنة أةبغنا على ، 2007طوارئ أخرى يف عام 

 
، تتيه اللجنة فضةةةاءه  ةةةاماله ومرنها ومفتوحها و ةةةفافها مع جلسةةةات عامة سةةةنوية وجدول 2030وإذ نقرتب من عام  

ةما  ةةةةةةةامل باألحداث واالجتماعات،  ا يف ذلك جمموعات عمل موا ةةةةةةةيعية مفتوحة العضةةةةةةةوية؛ ونتوقع تكريس اهتمام 
 ت العمل املتعلقة بالتغذية ونظم األغذية.خا  ملسارا
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ويوفر هذا املنتدى، يف إطار ديناميكية تعزة عناةةةةةةةةةةةةرها بعضةةةةةةةةةةةعا البعض، املشةةةةةةةةةةةروعية إلعداد منتجات بشةةةةةةةةةةةأن  
عن طابععا الشةةةةةامل الذي يعترب املبدأ التوجيعي  -حسةةةةةبما يشةةةةةري إليه تقييم اللجنة -السةةةةةياسةةةةةات تنشةةةةةأ قيمتعا وجدواها 

 .2009األول لعملية اإلةالض لعام 
 

وسةةةةع أ ةةةةراكات أقوى و بناء حتسةةةة  اللجنة وتعزيزها، وهو ما يتئل  بالنسةةةةبة إىل ة وسةةةةتكون السةةةةنة املقبلة حامس 
 نئاقها من أجل إقامة تعاون فعال وأوثق من أي وقت مضى ملواجعة الت ديات املتعاظمة.

 
وحتتاج اللجنة إىل التزام متجدد من مجيع أعضةةائعا؛ وقد كان ذلك مو ةةوع منتدى ا تمع املدذ الذي انعقد يف  

 اية األسبوع املا ي.هن
 

ع نئاق طابععا الشةةةةامل، وأن ترح  يتع  على اللجنة أن تصةةةةبه معروفة بشةةةةكل أكرب وأفضةةةةل، وأن توسةةةةا كما  
 باملزيد من اجلعات الفاعلة من دوائرها التقليدية.

 
غبتعم يف وإن الشةةةةةةةةةةةركاء ا تمل  الذين قد أو قد ال يتناسةةةةةةةةةةةبون مع االيات احلالية يتصةةةةةةةةةةةلون بنا، معرب  عن ر  

 املسامهة يف القضاء التام على اجلوع من خالل النموذج الشامل للجنة.
 

أن تقدم الدعم يف  -الا قد ال تكون لواليتعا األسةةةةاسةةةةية عالقة مبا ةةةةرة باألمن الغذائي -وميكن  ذه الكيانات 
ة وتوفري رأس املال السياسي إ افة  كل مشورة بشأن جمموعة واسعة من املوا يع، وكذلك يف تعبئة املوارد البشرية واملالي

 إىل استقئاب الدعم للجنة وإبراة عملعا.
 

ية املن ى، واجلامعات، واجلعات لا تمعات العلمية، واملنظمات الدينية والعمهناك ةةةةةةةةةةةةةةةدقاء هؤالء األومن ب   
واملنظمات القانونية الدولية، ، واملبتكرون، ومراكز الفكر، والوكاالت الصةةةةةةةة فية ووسةةةةةةةةائل اإلعالم، العالقاتذات النفوذ و 

والربملانيون، وآليات احلماية االجتماعية،  ةةةةةةمن مؤسةةةةةةسةةةةةةات كثرية أخرى ما يزال يتع  عليعا اكتشةةةةةةاج أن ب مكاهنا هي 
 أيضا مساندة هذه القضية.

 
على اجلوع إالا إذا التزم اجلميع باختاذ اإلجراءات الالةمة والعمل التام القضةةةةةةةةةةةةاء ال سةةةةةةةةةةةةبيل إىل  هومن البديعي أن 

 .بيد يداه 
 

ن فصول تاريخ هذه الفرتة: إما سنكون قد قضينا على اجلوع ومجيع عقد من الزمن ف س ، ستدوا في غضون ف 
 سنكون قد أخفقنا يف القيام بذلك.  أ كال سوء التغذية، أو

 
كان كل  ةةةخ  يف كل بلد يتمتع باألمن الغذائي على حنو مسةةةتدام، ف ن عام وإذا كان النصةةةر حليفنا، أي إذا   
 سيكون نقئة الت ول األكثر أمهية يف التاريخ. 2030
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سةةةةةةةةةةةةةتكون البشةةةةةةةةةةةةةرية، بعد حتررها من ويالت اجلوع، قد وجدت روحعا اجلماعية وسةةةةةةةةةةةةةتبدأ حقبة جديدة، ألن و  
 إمكانياتنا ستكون غري حمدودة.

 
ن ينتاهبم هذا أنا أيضةةةةةةةةةةةا ممف -ا دحر اجلوع خالل فرتة حياتنا نلنا اخلرباء، أي أنه ب مكانذ أةةةةةةةةةةةةدق ما يقوله إو  
 وحيدوذ األمل يف رؤية يوم اخلال  هذا. -التفاؤل

 
 وأنا أيضا على دراية باإلحصاءات الباردة واالجتاهات املقلقة والت ديات ا ائلة. 

 
نظر يف ما حصةل اود الفالعامل لن ينتعي؛ سةنع -اواقعيه  احتمااله نتيجة غري مرغوب فيعا ولكن  ووه -وإذا أخفقنا 

لت ليل أين أخئأنا وأين أةةةةةبنا؛ وسةةةةن دد أفضةةةةل املمارسةةةةات، ونسةةةةتخل  الدروس، ونوافق على غايات جديدة ومعل 
 ةمنية يف املستقبل.

 
ا على ع، سةةةيكون لزامه من أهداج التنمية املسةةةتدامة املتمثل يف القضةةةاء على اجلو  2ويف حال عدم حتقيق ا دج  

 : يهل بذلت قصارى جعدي عندما كانت ما تزال هناك فرةة؟ي، وهوكل واحد منا اإلجابة على سؤال
 

 زال هناك وقت؛ وأنه ما يزال ب مكاننا القيام  ا يلزم فعله للقضاء على اجلوع.يواان، يبدو أنه ما  
 

 ا نستئيع بلوغ هذه احلرية األساسية!معه و  
 
 


