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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 إىل للتقليل  والزراعة األغذية منظمة من مبادرة هي وهذه ،QR)) السريعة االستجابة رمز باستخدام الوثيقة هذه على االطالع ميكن

 املنظمة موقع على أخرى وثائق على االطالع وميكن .للبيئة مراعاة أكثر اتصاالت وتشجيع البيئي أثرها من حد أدنى
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 الدورة الثانية واألربعون
 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

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

 بيان رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 

 أصحاب املعالي والسعادة،

 ،الكرامالسادة املندوبون 

 الزمالء األعزاء،

 السيدات والسادة،حضرات 
 

غري أن يّتسم بأهمية كبرية.  العاملي ن الغذائياجتماع من اجتماعات جلنة األمسيؤدي من  أن كل نين على يقني منإ

 دورة هذا العام تكتسي أهمية خاصة. 

كمسار جديد لتحقيق التنمية املستدامة.  2030خطة التنمية لعام  الشهر املاضيأقّرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة  قد

 متّثل فرصة هائلة لعمل هذه اللجنة. 2030وأعتقد أن خطة عام 

جددت اخلطة يف نهاية املطاف االهتمام وااللتزام العامليني مبسألة التنمية املستدامة. ويقرتن ذلك باالعرتاف املتزايد  فلقد

 لعامل أمجع. إىل ابالنسبة بل ن النامية بالنسبة إىل البلدافقط  ليس -بأهمية الزراعة 

الضوء على القضايا الواقعة يف صلب عملنا أي القضاء على اجلوع وتعزيز التغذية ومساعدة زراعة  هويلقي هذا بدور

 أصحاب احليازات الصغرية على حتقيق كامل إمكاناتها. 

 .كافة املستوياتة على قطاع الزراعة والنظم الغذائي ات عميقة يفريتغياجراء  2030يق خطة عام وسيتطلب حتق

 هج جديدة لإلنتاج والتجهيز والتوزيع واالستهالك. وحنن حباجة إىل ُن
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 وحنتاج إىل استثمارات جديدة، وتكنولوجيات جديدة، ومهارات جديدة وشراكات جديدة.

 ة على النحو التالي:لناشئاجلة القضايا اجلديدة واحنتاج إىل حلول مؤسسية وسياساتية ملعأننا كما 

 عايري اجلودة يف أسواق األغذية احلديثة إىل مزيد من الشمولية يف سالسل القيمة. من م 

  .ومن التكّيف مع تغّير املناخ إىل ما حتدثه الزراعة من أثر على التغذية 

 .ومن نظم غذائية حضرية وريفية متكاملة إىل احلد من الفاقد واملهدر من األغذية 

فقراء أي  ،هذه القضايا خري فهم ونن يفهممممستعينني باملدخالت القّيمة الواردة وينبغي علينا حتقيق كل هذه الغايات 

، والشباب يف املناطق الريفية، واملزارعون من أصحاب احليازات الصغرية ومجيع املشّغلني اآلخرين نساًءو الريف، رجااًل

 يف سالسل القيمة الغذائية.

 عاملي.إىل جلنة األمن الغذائي ال هذايقودني و

 لجنة مكانة مثالية لتعزيز احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين بشأن السياسات. الإذ حتتل 

اخلطوط التوجيهية على وجه اخلصوص يتبادر اىل ذهين وهنا ل أدوات مهمة لتوجيه عملكم هذا. بالفعأن لديكم كما 

املبادئ اخلاصة باالستثمارات املسؤولة حيازة األراضي ومصايد األمساك والغابات، وعن الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة 

 الزراعة ونظم األغذية. عن

ها. ومع تزايد استعمال وميكن للجنة خالل السنوات القادمة أن تستند إىل هذه األدوات وأن توّسع نطاق استخدام

 يف هذا اجملال أيضًا. أن تضطلع بدور رئيسي للجنة ا وبإمكانتبادهلا.  ميكن إضافية عارفمدروس وتوافر تاألدوات س

دعونا ال ننسى العامل يعيشون يف املناطق الريفية. ويف  أشد الناس فقرًا وجوعًاأن ثالثة أرباع الفقراء  ال ننسىودعونا 

 600قامتة نظرًا إىل أن حوالي تبدو عمل فرص آفاق حصوهلم على وينبغي أال يغيب عن بالنا أن  .ورجااًل نساًءنا شباب

 مليون وظيفة خالل العقد القادم.  200حلصول على قرابة اعلى تنافسون يمليون شاب يف البلدان النامية س

 خاصًا للشباب ومفهوم األزمات املمتدة والقدرة على الصمود. اهتمامًاهذا االجتماع  يولييسّرني أن لذلك و

ينزح العديد من الشباب إىل املدن حبثًا عن حياة أفضل. ويتعّين علينا أن حنسن فهم تطلعاتهم وأن نعمل معهم كما 

 الفرص احمللية.  الستحداث املزيد من

تسخري طاقات الشباب عن طريق  يف وجه تغّير املناخحتى  ميكننا تعزيز قدرة اجملتمعات الريفية على الصمودو

 وطموحاتهم بصورة أفضل، 

 ،ةسادالو سيداتال حضرات

الفرصة  تنمغأن نمسارًا جديدًا للمضي قدمًا. ويتوجب علينا تمع تنمية اجمليف  كافةلمعنيني ل 2030تتيح خطة عام 

 قد وّلى.  "القيام باألعمال كاملعتاد"إلحراز تقدم ملموس ألن زمن 


