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A 

 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الثالثة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2016أكتوبر/تشرين األول  21-17روما، إيطاليا، 

 الزراعية للتنمية الدولي الصندوق رئيس كلمة
 

 ، معايل الوزراءة الرئيسيتسيد
 

 أصحاب السعادة،
 

 ،اليت توجد مقارها يف رومازمالئي رؤساء الوكاالت املندوبون املوقرون، 
 

 حضرات الزمالء، 
 

 ،ةسادالو  تسيداحضرات ال
 

ويل للتنمية للصننننننندو  الد ا  سننننننأحضننننننره بصنننننن يت رئي )اللجنة( آخر اجتماع سنننننننوة للجنة األمن الاذائي العاملياليوم يعقد 
 جنازه مستقبال . ب إج  ر يف العمل املتو ن ك  لو  -، ولذا هي فرصة مناسبة لنستعيد اإلجنازات اآلن ة )الصندو ( الزراعية

 
 عاما   40حلوايل و يوم، ب ار  أشننننننننننبر معدودة بينبما. تأسننننننننننسنننننننننند كل من اللجنة والصننننننننننندو  قبل أربع  عاما  من اللقد 

 من الزمن، انضوى الصندو  بنشاط حتد لواء مكافحة نقص التاذية. 
 

ا الصندو  اجلبود اإلمنائية اليت بذهل وعلى مر السن ، أمثرترية. من أصحاب احليازات الصا وقد عملنا دوما  مع املزارع 
 سنالسنل قيمة وتعزيز اخنراطبم يف ،وسنواه من اجلبات، نتائ  ثثلد يف زيادة إنتا  العديد من أصنحاب احليازات الصنارية

 وزيادة ازدهارهم.  ،األغذية
 
  1990نصنننننننرم أن يف عام فقد ب   تقرير التنمية الري ية الذة نشنننننننره الصنننننننندو  يف الشنننننننبر امل حتقق تقدم ملحوظ بال عل.و 
، 2012أما حبلول عام  يف اليوم. ا  واحد ا  أمريكي ا  دوالر  1.90يف املائة من سكان األقاليم النامية يعيشون بأقل من  44ان ك

 وبدأ العديد من البلدان النامية يبلغ مستوى الدخل املتوسط. يف املائة.  14.9تلك النسبة إىل فقد تدند 
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اعد مسننتويات تصنن نتاذية ميكن أن يسننتمر على الرغم مفقد اكتشنن نا أن نقص ال أن املال وحده ال يشنن ة الصننحة. بيد
 النات  والدخل، وأن التبعات الكارثية تنتقل من جيل إىل جيل. 

 
 وجنند مقننارهننات بننذلنننا جبودا  حثيثننة من أجننل حتويننل اللجنننة إىل منو ميكن فيننل للوكنناالت النندوليننة املعنيننة بنناألغننذيننة واليتف

 نقص التاذية.  يف ملتمثلمعا  حلل هذا البالء العاملي اأن تعمل  ،يف روما
 
 ودعمنا بكل ما أوتينا ،ضنننننننناع نا ثويلناقد و . 2009يذ إصننننننننالحات اللجنة يف عام كنا من ب  احملركات األسنننننننناسننننننننية لتن و 

 سيا  األراضي ومصايد األمساك والاابات يف من محاسة صياغة اخلطوط التوجيبية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة
ي خالل الاذائ ومبادئ االسننننننننننتثمار املسننننننننننؤول يف الزراعة واألمن واالسننننننننننتثمارات الزراعية املسننننننننننؤولة األمن الاذائي الوطين

مبا فيبا ن اذ أصننننننحاب احليازات  ،ودعمنا كذلك توصننننننيات السننننننياسننننننات بشننننننأن  موعة من املواضننننننيعاألزمات املمتدة. 
 وثك  املرأة.  ،واملساواة ب  اجلنس  ،ة إىل األسوا ، وتاري املناخ والتاذيةالصاري 

 
 وأن تؤدة اللجنة بعد إصننننننننننننننالحبا دورا  فاعال   عجيل التقدم حنو عامل خال من اجلو وأملنا أن يؤدة دعمنا للجنة إىل تع

 يف تنمية حمور عاملي معين بشؤون األغذية يقع مركزه هنا، يف روما. 
 

تقديرنا لعملية  كما ونعرب عن  ،وهنا نشنننننننننننننيد لبود اللجنة الرامية إىل بقائبا قابلة للمسننننننننننننناءلةبعض التقدم.  ق  حتق   ،طبعا  
 وقد دعم الصندو  دوما  اللجنة وسوف يستمر يف مدها بالدعم. للجنة اجلارة تن يذها حاليا .  الرئيسيةالتقييم 

 
ل القلق يسننناورنا بشنننأن السنننياسنننات، فيما  لد مئات ولكن على الرغم من كل شنننيء، وبعد مضننني سنننبع سننننوات، ال يزا

 املالي  من البشر حول العامل إىل النوم جياعا . 
 

ت واهل لدينا اإلطار املؤسنسني واألدمن  رد سنن  السنياسنات العاملية. علينا أن نذهب إىل أبعد وبنظرة، الدرس واضن.. 
بقاء نتخطى هل لدينا القدرات الوطنية واإلقليمية لو ملطلوبة  ما هي التدابري املؤسنننسنننية او الالزمة لتن يذ تلك السنننياسنننات  

، والقيام بل علينا القيام باملزيد  الواقع أرضملموسنننننننننة على  لأفعا إىل إىل ترمجتبافنذهب  ،على الور  حوا   السنننننننننياسنننننننننات
 بصورة أفضل وأسرع، وحتقيقل يدا  بيد. 

 
يف صنننننننلب جبودنا لتحقيق  أن يكونوا - الصنننننننراعات على الن وذ ال -فعلى سنننننننكان األرياف من نسننننننناء ورجال وأط ال 

آزر وعلينا العمل بالتجة إىل تعزيز ك اءاتنا وبنائبا. حنن حباو . 2030ة التنمية املسننننننننننننننتدامة لعام األمن الاذائي العاملي وخط
 والتكامل ال بالتنافس وبالتدخل يف واليات أحدنا اآلخر وتقويض الثقة. 

 
، وأشننندد على كلمة مشننن كة، مبسننناعدة سنننكان األرياف من نسننناء وأط ال ورجال يف عي  احلياة تقضننني مبمتنا املشننن كة

الري ية إىل أماكن  ينباي لنا حتويل املناطقو  نريد عي  حياتنا حبسننننننننب ما نشننننننننتبي. اليت يبتاوهنا ألن سننننننننبم ثاما  كما حنن
 ستقبل زاهر. ميكن فيبا للبشر عي  حياة ت ي مبتطلباهتم ويستطيعون فيبا التخطيط مل

 
 مكنوامليارات نسننننننننننننمة أن تكون هلم قاعدة مأمونة وأن يت 3أماكن ميكن فيبا لسننننننننننننكان األرياف يف العامل البالغ عددهم 

 .ايبباكل يوم، من شرو  الشمس إىل مأماكن ميكن فيبا الوصول إىل املأكل املاذة والوافر   من التكيف مع تاري املناخ.
 

 تلك هي أمنييت األخرية للجنة ولنا أمجع !، من أجل حتقيق هذه الرؤية. بيد وعلينا العمل معا ، يدا  
 
 شكرا . و 


