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  ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.org وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية "

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
      

 سعادة السفرية أمرية قرناص، رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي؛
 ، رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ Gilbert Houngboالسيد 
 ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية العاملي؛David Beasleyالسيد 
 ، األمني العام املساعد لألمم املتحدة؛ Fabrizio Hochschildالسيد 

 املستوى؛ ، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع Patrick Caronالدكتورة 
 ، الرئيس األسبق لغانا؛John Kufuor Ganaفخامة السيد 
 معايل الوزراء؛ 
 رؤساء الوفود؛

 حضرات املشاركني واملراقبني؛ 
 أصحاب السعادة؛

 
 حضرات السيدات والسادة؛

 
 (.ةالعاملي )اللجن الغذائيإنه لشرف كبري يل أن أرحب بكم مجيعا يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة األمن 

 تنعقد هذه الدورة يف فرتة حرجة بالنسبة إىل مكافحة اجلوع وسوء التغذية يف العامل.
 ا بعد أكثر من عشر سنوات من االخنفاض.كما ال خيفى على أحد، تشهد مستويات اجلوع ارتفاع  و 
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قياسخخخخخخا إىل  مليون شخخخخخخخع  خر 38من اجلوع، وهو ما ميثل  نعانو يمليون شخخخخخخخع يف العامل  815، كان 2016في عام ف
 .2015عام 

 خذة كذلك إىل أن هناك أشخخخخكاال ةتلفة من سخخخخوء التغذية   2017العامل لعام  رير حالة انعدام األمن الغذائى يفويشخخخخري تق
 لى الوزن الزائد، ال سيما السمنة.ينسحب عتزايد أيضا. وهذا اليف 
لدان ة يف ةتلف أحناء العامل، مبا يف ذلك البال سخخخخخخخيما األطفات، أصخخخخخخخبح  مصخخخخخخخابة بالسخخخخخخخمن ،أعداد متزايدة من البالغنيف

 النامية والبلدان املتقدمة.
 من أهداف التنمية املستدامة هو هدف عاملي. 2أن اهلدف ننسى وال ميكننا أن 

 .هميع أشكالجب سوء التغذيةو لدى مجيع البلدان مقاصد بشأن القضاء على اجلوع ف
 اعتماد نظم غذائية ميكن أن توفر أغذية مغذية للجميع. األمهية مبكانولتحقيق هذه املقاصد، من 

 وجيب علينا النهوض بالنظم الغذائية الصحية.
  .وحدهال من النهوض هباوهذه مهمة هائلة لن تتمكن احلكومات 

  من الضروري إشراك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص أيضا بصورة كاملة. ،لذلك
 مهم يؤديه.  دور فكل صاحب من أصحاب املصلحة لديه

واتباع قواعد  ؛مبا يسخختهلكونه امةتوهذا ال يشخخمل فحسخخب إنتاذ أغذية صخخحية، ولكن أيضخخا إبقاء املسخختهلكني على دراية 
 .كذلك  واضحة بشأن الدعاية للمنتجات الغذائية

ة من املصخخخخخلحوميكن للجنة أن تضخخخخخطلع بدور يفوري يف هذه العملية من خالت أديد أدوار لكل صخخخخخاحب من أصخخخخخحاب 
 أجل الرتويج للنظم الغذائية الصحية.

 االتفاقات وااللتزامات العاملية.لوضع وقوة اللجنة تكمن يف أهنا منتدى ال يقدر بثمن للمناقشة و 
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

 لقد أعاد املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية مسألة التغذية إىل مركز جدوت األعمات الدويل.
 .2025-2016لعمل من أجل التغذية لا عقد األمم املتحدة جة لذلك، أعلن  ونتي

وسخة التوجيهات، وتقدمي منتجات سخياسخاتية ملمإسخداء خذ بزمام قيادة املناقشخات، و األز جهودها و يوعلى اللجنة اآلن تعز 
 بشأن التغذية.

 أثر. ذا و  اوعلينا أن جنعل عقد التغذية جمديا وعملي
 هلذه الغاية أيضا، أعدنا إىل روما جلنة األمم املتحدة الدائمة املعنية بالتغذية للعمل يف شراكة وثيقة مع اللجنة. اأقيق  و 

مهمة هامة تتمثل يف تنسخخخخخخخخخخخخخخيق مواقف وكاالت األمم املتحدة حوت ةتلف قضخخخخخخخخخخخخخخايا تتوىل واللجنة الدائمة املعنية بالتغذية 
 انتباهها عن املهمة امللقاة على عاتقها. التغذية. وينبغي للجنة أال تصرف



CFS 2017/44/Inf.9 3 

 

وامسحوا يل أيضخخخخخخخخخا أن أشخخخخخخخخخري إىل أننا  اجة إىل الرتكيز على قضخخخخخخخخخايا سخخخخخخخخخالمة األغذية والضخخخخخخخخخغ  من أجل التنفيذ الكامل 
 ملواصفات الدستور الغذائي.

صخخخخخل تشخخخخخرتكان خالت الفوأود اغتنام هذه الفرصخخخخخة ل حاطة علما بأن منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصخخخخخحة العاملية سخخخخخ
 يف تنظيم مؤمتر دويل عن سالمة األغذية. 2019األوت من عام 

 إىل الكثري من اجلوانب اليت نوقش  يف املؤمتر الدويل الثاين املعين بالتغذية.ذلك وسيستند 
  .نيسالمة األغذية من أجل توفري الدعم للمؤمتر يف أقل من سنت يف جماتوإين أحث اللجنة على تعزيز عملها 

 
 حضرات السيدات والسادة،

 
 لقد توصل  اللجنة، منذ إصالحها، إىل توافق يف اآلراء بشأن اتفاقات مهمة للغاية. 

 وثب  أن ذلك ينطوي على قيمة عالية بالنسبة إىل تعزيز األمن الغذائي والزراعة املستدامة.
ظم دئ اخلاصخخخخة باالسخخخختثمارات املسخخخخؤولة يف الزراعة ونوكان هذا هو احلات، على سخخخخبيل الذكر ال احلصخخخخر، بالنسخخخخبة إىل املبا

 األغذية وكذلك اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي. 
مبرور الذكرى  ،Neven Mimicaجنبا إىل جنب مع املفوض األورويب  ،وسخخخخخخخخخخخخخيكون من دواعي سخخخخخخخخخخخخخروري االحتفات يوم غد

 الطوعية بشأن حيازة األراضي. اخلامسة العتماد اخلطوط التوجيهية
 نا. بالنسبة إىل عملكتسي أمهية بالغة ستاليت  وخالت هذه الدورة، يتوقع إقرار بعض النتائج اهلامة األخرى

ستوفر بكل  ،ة لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةحلراجة املستدامتتعلق باسياسات بشأن الوإن األعضاء يناقشون توصيات 
 اجملات.تأكيد مرجعا يف هذا 

 الغداء. فرتةخالت اليوم تم من حالة األغذية والزراعة الذي سي 2017إصدار نسخة عام  حضورما أدعوكم مجيعا إىل ك
 وت الريفي.والتحي سيتيح فرصا وأديات تتعلق بنظم األغذية والتوسع احلضر  2017فتقرير حالة األغذية والزراعة لعام 

 وسيكون مفيدا للغاية بالنسبة إىل اللجنة وهي تضطلع باملزيد من العمل بشأن هذا املوضوع.
 

 أصحاب املعايل والسعادة،
 

عم تنفيذ ذلك دكبالتأكيد جمددا على أن املنظمة سخخختواصخخخل تقدمي الدعم الفين األفضخخخل إىل اللجنة، و  أود أن أختتم كلميت
 اللجنة.القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه 

 سخخخوء التغذيةو ع من اجلو  وحنن مجيعنا، أعضخخخاء اللجنة واملشخخخاركون واملراقبون، لدينا الكثري  ا ميكن فعله لضخخخمان عامل خات  
 .ه كافةأشكالب

 .يف انتظاركم باألعمات حافال اأسبوعإن 
 .وأمتىن لكم كل النجاح والتوفيق يف مداوالتكم، وأتطلع إىل االطالع على حصيلة مناقشاتكم

 شكرا جزيال على حسن إصغائكم. و 


