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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 الدورة الرابعة واألربعون
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كلمة

 
 السعادة،املعايل و أصحاب 

 زمياليت وزمالئي األعزاء،
 حضرات السيدات والسادة، 

 
انون ألشخخخخخخخخخخخخخخخا  الذين يعافعدد ال ميكن لألمن الغذائي العاملي أن يتحقق إال من خالل األمن الغذائي احمللي.  

ط، ، وال سخخخخخيما   البلدان لات الدخل املنخملت واملتوسخخخخخوحسخخخخخا وإبا أصخخخخخبحوا منتشخخخخخرين   العا  أ عاجلوع ال يتزايد 
 ومعظمهم من سكان األرياف. 

 
أشخخخد   املناطق الريملية حيث يعيش السخخخواد األعظم من عربفإن الطريق إىل األمن الغذائي العاملي جيا أن متر ، لذا 
 البيئة املؤاتية إرسخخاءوبعلى املسخختوى الوط ،  ةاملسخختدام اتاالسخختثمار بفقراً وجوعاً. بيد أن حتقيق هذا اهلدف رهن  السخخكان
 . لذلك

 
، "إمهال أحد: أي "عدم 2030و  هذا السياق، امسحوا يل بأن أسل ط الضوء على مبدئني أساسيني خلطة عام  

 وقدرة البلدان على حتقيق أهداف التنمية املستدامة وتوليها. 
 

إن تزايد انتشخخار نقا التغذية وانعدام األمن الغذائي ملدعاة قلق، شخخأشما شخخأن الصخخراعات والصخخدمات املناخية و  
لى عاليت تسخخخخخببف   تملاقمهما. ولكن السخخخخخؤال الذي جيا أن نطرح: هو التايل: ما االسخخخخخةاتيجيات املطلوبة لزيادة تأث نا 

   البلدان اليت تعاين اجلوع؟  أرض الواقع،
 



CFS 2017/44/Inf.10 2 

عتمد حتقيق األمن الغذائي   البلدان النامية على الزراعة وباألخا على أصخخحاب اايازات الزراعية الصخخغ ة. يو  
 لتنمية الريملية متر  عرب اإلنتاج الريملي وحتول األرياف. اف
 

ولكي يكون العمل شامل األثر، علي: أن يبلغ الملقراء ومن يعاين اجلوع   أي مكان. بعبارة أخرى، ينبغي ل: أن  
يسخخخخخخخخخخخخخختهدف األشخخخخخخخخخخخخخخخا  وأن ينملذ   سخخخخخخخخخخخخخخياقات منوعة جداً. وهلذه الغاية علينا بالتعاون الوثيق مع ااكومات ودعم 

 االسةاتيجيات الوطنية والتوفيق بني جهودنا وجهودها. 
 

من  بوسخخخخخخخخع اجلوع الظهور :ملاد الدرس الذي نسخخخخخخخختخلصخخخخخخخخ: من تقرير "حالة انعدام األمن الغذائي   العا " أنوم 
للجوع  د  حقادرة على وضخع طويلة األجل الجديد، ال بل بقوة أكرب من لي قبل. ووحدها االسخةاتيجيات واالسختثمارات 

 عبارة أخرى. عودهتما على حد سواء. تلك هي االستدامة، ب على منعوللملقر و 
 

مليارات دوالر أمريكي،   6مشاريع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية  اافظةبلغف القيمة اإل الية ، 2016  عام و  
مليارات دوالر  13.4نصخخخخخخملها   أفريقيا. ومع احتسخخخخخخاب التمويالت املشخخخخخخةكة ومسخخخخخخامهات البلدان، تصخخخخخخل قيمتها إىل كان 

أمريكي. ويدل هذا الرقم املتواضخخخخخخع بشخخخخخخكل ملموس على القوى املضخخخخخخاعملة اليت يتحلى رتا حشخخخخخخد التمويل املشخخخخخخة ، وتعزيز 
 االلتزام لصاحل االستثمار الريملي على املستوى الوط ، وجتديد جهودنا معاً ووضع حد النعدام األمن الغذائي ولسوء التغذية. 

 
وبالنظر إىل التحديات املتنامية النا ة عن التغي ات املناخية واهلشاشة والصراعات والتعقيد املتزايد للسياق الذي  

نعمل في:، يكتسخخخخخخي االلتزام السخخخخخخياسخخخخخخي أمهية متزايدة. وقد التزمف الوكاالت اليت توجد مقارها   روما بتنسخخخخخخيق أنشخخخخخخطتها 
 للجنة. بشكل أوثق كي تعزز بصورة  اعية أعمال ا

 
فتسخخخخخخخاهم بقوة    ،أم ا اللجنة، باعتبارها املنرب العاملي الرئيسخخخخخخخي للجهات الملاعلة   نال األمن الغذائي والتغذية 

 السياسات، غ  أن  علينا حل مشكلة أخرى وهي تعزيز االلتزام على مستوى البلدان. 
 

دام وء ااوكمة وغياب الدعم املسخخخخخخخختبضخخخخخخخخعا السخخخخخخخخياسخخخخخخخخات وسخخخخخخخخ جلًياالظروف املسخخخخخخخخببة للجوع ترتبط ارتباطاً و  
 للسياسات واإلجراءات الوطنية والعاملية على صعيد األمن الغذائي. و  هذا اجملال ميكن للجنة أن متارس تأث اً أكرب.

 
اب وسيلة وليسف غاية حبد لاهتا. واملهم   هذه املرحلة إجياد السبل لزيادة استيعقوي ة، وهي  وسيلةاللجنة وتعد   

اخلطوط التوجيهية   نال السخخخياسخخخات اليت تصخخخاا من خالل اللجنة على املسخخختوى القطري. ويتمثل أحد االول   تعبئة 
منظمات أخرى مثل اللجان االقتصادية اإلقليمية )من قبيل اجلماعة االبائية للجنوب األفريقي واجلماعة االقتصادية لدول 

 ية للجنة وتعميمها بملعالية أكرب وعلى نطاق أوسع.غرب أفريقيا( من أجل نشر اخلطوط التوجيه
 

وميكن زيادة مشخخخخخاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلا    اللجنة كذلك، مثاًل عرب تعزيز إشخخخخخرا  سخخخخخكان الريا أي  
 الشرحية اليت نرمي إىل خدمتها. 

 
حقيقة ملموسخخخخة، ينبغي لكل املؤسخخخخسخخخخات أن متارس عملية مراجعة لاتية  2030ولكي تصخخخخبا مطاما خطة عام  

ن دورها كجهات شخخخريكة. وأنا أكيد من أن   يعنا  لكي حتدد املواطن اليت ميكنها حتسخخخينها، وكيا ميكنها كذلك أن حتسخخخ 
 تواق إىل املسامهة   هذه العملية لدى اللجنة. 

 شكراً على حسن إصغائكم. 


