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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 الدورة الثانية واألربعون
 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

 جلنة األمن الغذائي العاملي ةالكلمة االفتتاحية لرئيس

 

 معالي الوزراء، 
 

 ألمم املتحدة لشؤون األمن الغذائي والتغذية، اعام ألمني ، املمثل اخلاص David Nabarroالسيد 

 وسيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، خالسيد 

 ندوق الدولي للتنمية الزراعية، ، رئيس الصKanayo Nwanzeالسيد 

 ، املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي، Ertharin Cousinالسيدة 

 ، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى، Per Pinstrup-Andersenالسيد 
 

 السيدات والسادة أعضاء مكتب اللجنة وممثلو البلدان األعضاء،
 

 أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، أعضاء عضاء اجلماعة االستشارية وأحضرات 

 ادة املندوبون املوقرون،الّس
 
 بطل سباق املاراثون األومليب يف إثيوبيا.  ،Haile Gebrselassieذي بدء أن نفّكر معًا يف ما قاله العّداء  ئباد أوّد
 

 العدائني اآلخرين أو الزمن" وليس سابق املسافة نشارك يف املاراثون، ن"عندما 
 

 القول ألسباب بديهية! ولقد أهلمين هذا
 
القضاء على اجلوع.  وهو يتمّثل يف، يف األفق يلوحية هابالنسبة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي وشركائها، خط النو

ت يف مؤمتر قمة كأقصى مهلة لتحقيق هذا اهلدف يف خضم حركة عاملية غري مسبوقة جتّسد 2030حتديد عام  ومت

 التنمية املستدامة املنعقد يف نيويورك منذ سنتني.
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نا قطعنا اجلوع حاليًا. ولكن ون منمليون شخص يعان 973لت طويلة ألن غري أن املسافة اليت تفصلنا من النهاية ما زا

 .العقدين املنصرمنيب كبريًا مقارنة شوطًا
 

 ، من األمم املتحدةومدراء أو موظفني ،ع بصفتنا ممثلني قطرينيوعندما أتكّلم بالصيغة اجلماعية أعين حقًا اجلمي

 فجميعنا نركضمواطنني. وعلماء ومتطوعني وطالب و ،القطاع اخلاص من كومية وشركاتحوعاملني يف منظمات غري 

 اجلوع.   ضدمعًا يف سباق واحد 
 

ائي . أّما بصفيت رئيسة للجنة األمن الغذHaile على ما قاله السيد وبصفيت عّداءة أيضًا يف سباقات املاراثون أوافق

يف حربنا ضد اجلوع وسوء التغذية يكّلف  نهدرهوكل يوم بالنسبة إلينا،  مثنيالوقت  ألن اعرتاض واحد العاملي، فلدّي

  وكرامة الكثريين غريهم.شخص ألف  20أكثر من حياة البشرية 
 

 أربعة التزامات. ب دتتعّهمنذ سنتني  العاملي رئيسة للجنة األمن الغذائيوعندما انتخبتموني 
 

 .املمتازةالواعدة بقيادة سلفائي  تهابدايوبعد  فاظ على زخم اللجنة بعد إلالحهاأواًل، التزمت باحل 
 

 ،وثانيًا، بالسعي إىل إجياد توافق يف اآلراء من خالل االستماع إىل ألحاب املصلحة، وبناء اجلسور، وإرساء 

 من الثقة. قاعدة متينة ،املقام األّول يف
 

 لتحقيق نامواردو نامناقشاتلجنة أينما أمكن عن طريق تركيز بتحسني كفاءة العمليات اجلارية يف إطار ال ،وثالثًا 

 القيمة املضافة.
 

 وأخريًا قطعت وعدًا بأن أحقق نتائج ملموسة. 
 

 على ما جنحنا يف حتقيقه معًا.  واليوم، أود أن أتقّدم بالشكر إليكم مجيعًا
 

اليت أقّرتها اللجنة يف دورتها احلادية  يف الزراعة والنظم الغذائية ةاملسؤول اتاالستثماراخلالة بادئ باملومن شأن 

 2030لتحقيق الزراعة املستدامة والقضاء على اجلوع حبلول عام  املبلغ الالزم جلمع رئيسيًاواألربعني أن تلعب دورًا 

 مليار دوالر أمريكي.  265وقيمته املقّدرة 
 

ي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، الذي ُرفع إليكم هذا العام لإلقرار، وإن إطار العمل بشأن حتقيق األمن الغذائ

 احلاديةيؤدي دورًا حموريًا لربط املساعدة اإلنسانية باملساعدة اإلمنائية ومتويل الزراعة عرب إقامة شراكات يف البلدان  قد

د الوطنية كما شهدناه وإجيابية خارج احلد والعشرين اليت تعاني حاليًا من أزمات ممتدة حول العامل، مما حيدث آثارًا

 يف مجيع أرجاء العامل خالل األشهر املاضية. 
 

التوليات يف جمال السياسات اخلالة بالفاقد واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية  كما شاع االستناد إىل

  .من جهة أخرى مصائد األمساك املستدامة، ومن جهة دامةاملست
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حوار جوهري ولريح ، يف كل مرة ،مجيع األقاليم خالل السنتني املاضيتني مع إقامةمت متثيل اللجنة وإبرازها يف و

 ألحاب املصلحة املتعددين على املستوى الوطين.  مع
 

يف إقليم الشرق حلقات عمل متعددة ألحاب املصلحة  إىل جانب الوكاالت اليت توجد مقارها يف روماوعقدت اللجنة 

 للجنة داخل اإلقليم. للمضي يف اعتماد قرارات ا األدنى
 

يف وسائل ، كما دوناتمت متخصصة ولحف وطنية رئيسية ومواقع إنرتنت خالة بالتنمية واّلوبرزت اللجنة يف جم

 التوالل االجتماعي طبعًا! 
 

  ،أعزائي األلدقاء

لحة يف شهر إىل اجتماع اللجنة املتعددة ألحاب املص Ban Ki-moonتشدد زيارة األمني العام لألمم املتحدة السيد 

 إحراز تقّدم يف املستقبل.من اللجنة إمكانات بالقادة  إقرار، على النتائج الرائعة اليت حققناها معًا وعلى 2014مايو/أّيار 
 

مؤمتر القمة عن أهداف  ضورإىل ح ،منذ أسبوعني ،لألمم املتحدة ولقد دعاني رئيس الدورة السبعني للجمعية العامة

القائمة "قّصة جلنة األمن الغذائي العاملي"  أن أسرد، حيث ُطلب مين رئيسة للجنةبصفيت  التنمية املستدامة

 بلدًا.  190" املتاحة حاليًا ألكثر من املساءلةاملؤسسات الفّعالة والشاملة واخلاضعة " على
 

عزيز السبل الواضحة "لتحويل عاملنا خالل السنوات اخلمس عشرة القادمة"، وذلك عرب ت 2030وُتظهر خطة عام 

 الشمولية واعتماد نهج كلي وتقاسم املسؤولية. 
 

 طبيعتها الشاملة" يف مكافحة اجلوع وسوء التغذية.ب"بدور اللجنة املهم و لراحًةكما أنها تقّر 
 
 نقطة حتول للجنة.  ذلك شّكلوي
 

. 2015ع حبلول أبواب حقبة جديدة نظرًا إىل التقدم املتفاوت يف بلوغ الغايات املتعّلقة باجلو مجيعًا وسُتفتح أمامنا

ويتعّين على اللجنة أن تضطلع بدورها الكامل، بالتعاون الوثيق مع الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا هلا، لتنفيذ خطة 

التغذية. وينطوي ب ائل األساسية املرتبطةساملمبا يف ذلك بشأن  ،وحتقيق مجيع الغايات املندرجة يف إطارها 2030عام 

ضافة القيمة. ويشّكل وجودكم هنا بهذه األعداد الغفرية ومن شتى اخللفيات واملناطق ذلك على إمكانيات هائلة إل

 واألجيال دلياًل حيًا على ما سبق وقلته.
 

وأود هنا أن أشيد جمددًا بأولئك  ،وتهيئتها هلذا الدورإىل رسم مالحمها  2009ولقد أّدى إلالح اللجنة يف عام 

. وما من شك اليوم من أن اللجنة اإللالح الذين يتواجد بعضهم بيننا اليوماملتبصرين املنخرطني آنذاك بعملية 

اجلهاز احلكومي الدولي األمشل املعين مبناقشة مسائل األمن الغذائي والتغذية على املستوى العاملي". وهلذا " هي

 ف التنمية املستدامة. نها توّفر منتدًى فريدًا الستعراض ومتابعة التقّدم احملرز يف جمال تنفيذ أهداإالسبب 
 

 باإلمكانات!   زاخرًة جلنة األمن الغذائي العاملي أنكما 
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املعنية باألمن الغذائي فهي جتمع كل عام، باعتبارها منتدى شامل، بني مجيع األطراف الفاعلة الرئيسية العاملية 

 ُتتخذواتهم آذانًا لاغية يف احملافل اليت ما تلقى أل الذين نادرًا وتهميشًا مبا يف ذلك األشخاص األكثر ضعفًا ،والتغذية

 فيها القرارات. 
 

عن طريق بدعم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما  . وحتظى على مستوى القمةلصنع القراروهي أيضًا جهاز كفوء 

رة عن فريق فضاًل عن دعم التقارير العلمية املستقّلة الصاد ،خربات فنية تكميلية ممتازة متلكه هذه الوكاالت من ما

، على مستوى القاعدة، بدعم هذه الوكاالت تتمتعرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية. كما الاخلرباء 

جهود و السياساتيةالصكوك  الكامنة وراءاإلمكانات احلقيقية  ترىتسّخر قدراتها التشغيلية دعمًا للبلدان اليت  اليت

 ن.التعاون بني ألحاب املصلحة املتعددي
 

شرتكة املوهي تعاجل، عن طريق لكوك اللجنة يف جمال السياسات، الثغرات يف السياسات أو القضايا املستجدة 

 . ةلنع القرار املستدام لعمليات ًامنوذج هذه الصكوكمتّثل وتعددة القطاعات. املشاملة والالقطاعات و بني
 

توفري املوارد  املهم أيضًادون اإلرادة السياسية والعمل الدؤوب. ومن من هذه اإلمكانيات  ه ما من سبيل لتحقيقغري أن

 إحراز أي تقدم. بغيابهااملالية اليت ال ميكن 
 

ولقد اجتمعنا هذا الصباح ليس فقط من أجل افتتاح اجللسة العامة من الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي 

ما هو الدور الذي ستؤديه ملكافحة انعدام األمن الغذائي و ،ضون مخسة أعواماللجنة يف غ ترونأين  ملعرفة بل ،العاملي

 وسوء التغذية والزراعة غري املستدامة على املستوى العاملي؟
 

 . 2016ابتداء من عام  رؤيتكم بالنسبة إىل اللجنة اليت سنسرتشد بهاوأنا أتطلع إىل االستماع إىل آرائكم ومعرفة 
 
 لغذائي العاملي. لذا دعونا ندخل احللبة لنرتجم هذا التغيري إىل واقع ملموس!تغّيرت جلنة األمن القد 
 

 .اإللغاءعلى حسن  وشكرًا

 


