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جلنة األمن الغذائي العاملي
الدورة احلادية واألربعون

"إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
روما ،إيطاليا 38-31 ،أكتوبر/تشرين األول 1034

بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (الفاو)

السيدة  ،Gerda Verburgرئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي،
السيد  ،Thomas Gassممثل أمني عام األمم املتحدة،
السيدة  ،Ertharin Cousinاملديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي،
السيد  ،Michel Mordasiniممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
السيد  ،Per Pinstrup-Andersenرئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى،
السادة األعضاء يف اجملموعة االستشارية للجنة األمن الغذائي العاملي،
أصحاب املعالي الوزراء،
حضرات املندوبني واملراقبني الكرام،
أصحاب السعادة،
حضرات السيدات والسادة،
امسحوا ليي بدايية أأ أرحيا بالسييدة  ،Deborah Fultonاألمينية اجلدييدة للجنية األمين الغيذائي العياملي
(اللجنة) .أمتنى ل ِك أأ يكوأ احلظّ حليفكِ .وامسحيوا أأ أتوجيب بالشيكر أيضيا إىل السييد  ،Kostas Stamoulisعليى
عملب القيم كأمني للجنة خالل السنوات املاضية .ويشرفين أأ أرحا بكم يف منظمة األغذية والزراعية (الفياو) ويف جلنية
األمن الغذائي العاملي.
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة (،)QR
وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة .للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت
أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمةwww.fao.org :
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وسوف يُعرض عليكم يف وقت الحق اليوم إصدار سنة  4102من تقرير حالة انعيدام األمين الغيذائي يف العيا .
وإني واثق من أأ هذا التقرير سوف يوفّر عناصر قيمة سوف تُغين نقاشكم خالل هذا األسبوع.
وأود أأ أسلّط الضوء على ثالث نقاط تضمنها التقرير وتتسم بأهمية خاصة:
 أوال ،يتواصل إحراز تقدم ملكافحة اجلوع :حيث يعاني  518ماليني نسمة مين نقيم ميزمن يف التغذيية ،أ
أقل بنحو  412ماليني نسمة مقارنة بالفرتة .0224-0221
 ثانيا ،ال يزال باإلمكاأ حتقيق الغاية املتعلقة بياجلوع يف اديدف األول مين األهيداف اإلةائيية ل.لفيية .فقيد
استطاع  36بلدا بالفعل بلوغ هذه الغاية.
 وثالثا ،مثة أوجب اختالف ملحوظة بني اإلقليم واآلخر .وال تسري مجييع األقياليم باالهياه نفسيب أو بالسيرعة
نفسها .وال تزال أفريقيا لسوء احلظّ متأخرة مقارنة باألقاليم األخيرى خاصية بسيبا النزاعيات القائمية فيهيا.
وكلنا يعلم أأ النزاعات واجلوع أمراأ يرافق أحدهما اآلخر.
وميكننا استخالص عربتني رئيسيتني من هارب مكافحة اجلوع.
أوال ،حنيين جاجيية إىل بييرامج شيياملة ومسييتدامة ل.ميين الغييذائي ،علييى أأ تييرتاوا التييدخالت ميين احلماييية
االجتماعية إىل الدعم املنتج.
ثانيا ،األمن الغذائي يعين اجلميع .فاجملتمع ،ال احلكومة ،هيو مين يقيرر استئصيال اجليوع وحتقييق األمين
الغذائي .ويشكل االلتزام السياسي وقيادة احلكومات اخلطوة األوىل بهذا االهاه .غري أنب يتعيين عليى اجملتميع امليدني
والقطاع اخلاص واألطراف الفاعلة األخرى من غري الدول أأ تسعى بدورها إىل حتقيق هذا اددف.
حضرات السيدات والسادة،
إأ جدول األعمال املعروض عليكم حافيل بيالبنود .فسيوف تبحثيوأ يف مبياد االسيتثمارات املسيوولة يف نظيم
الزراعة واألغذية بهدف املوافقة عليها.
وتكمل هذه املباد اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأأ احلوكمية املسيوولة حلييازة األراضيي ومصيايد األمسيا
والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين.
وأود أأ أهنئكم فردا فردا على ما بذلتموه من جهود يف سبيل التوصيل إىل توافيق يف اآلراء حيول موضيوع ميثري
للجدل كهذا.
ولقد استطاعت البلداأ و منظمات اجملتمع امليدني ومعهيا مجعييات القطياع اخلياص أأ تتوصيل إىل أول اتفياق
عاملي على اإلطالق حول ما حيدد االستثمارات املسيوولة يف نظيم الزراعية واألغذيية وكيفيية مسياهمتها يف تعزييز األمين
الغذائي والتغذية.
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وإأ املنظمة على أمت االستعداد لتقديم الدعم التقين للخطوات املقبلية يف هيذه العمليية ،ال سييما تنفييذها عليى
املستوى الوطين.
وستناقش اللجنة أيضا خالل األيام املقبلة التدابري املتخيذة ملواجهية الفاقيد واملهيدر مين األغذيية ودور مصيايد
األمسا وتربية األحياء املائية بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية.
وإني أدعو كذ لك اللجنة إىل رفع حتد املوافقية عليى إطيار العميل بشيأأ اإلجيراءات ملواجهية انعيدام األمين
الغذائي يف ظل األزمات املمتدة.
وكما أسلفت ،ال تزال الغاية املتعلقة باجلوع يف األهداف اإلةائية ل.لفية يف متناول اليد لكن هيذا يتطليا منيا
أأ خنطو خطوة إضافية إىل األمام.
وحنن جاجة إىل عملية دفع أخرية خالل األيام الي  281املتبقية وإىل بناء الزخم من أجل بلوغ هدفنا احلقيقي
املتمثل يف القضاء على اجلوع.
ولقد اعتمدت بالفعل العديد من البلداأ واألقاليم منفردة هذا اددف .وإأ اجملتمع الدولي بأسيره مُجميع عليى
خطة التنمية ملا بعد سنة .4108
وكما مسعتم لتوكم ،فإأ أمني عام األمم املتحدة يعمل جاهدا لكي نكوأ شاهدين على حتقيق هذا اددف.
وقد خطونا باألمس خطوة إضافية إىل األمام بعدما انتهت جمموعة العمل املفتوحة العضوية من وضيع الصيياغة
النهائية لوثيقيت النتائج اللتني ستصدراأ عن املومتر اليدولي الثياني املعيين بالتغذيية وهميا :إعيالأ روميا عين التغذيية
وإطار العمل.
وامسحوا لي أأ أتوحب بالشكر إىل مجيع األعضاء احلاضرين باألمس وإىل املمثلني الدائمني واملندوبني وأيضيا إىل
اجلهات الفاعلة من غري الدول.
وأخم بالشكر السيدة  ،Natalie Feistritzerاملمثلة الدائمة للنمسيا ليدى الفياو والرئيسية املشياركة جملموعية
العمل :لقد قمت بعمل ممتاز يف سعيك باألمس إىل التوصل إىل توافق يف اآلراء والضغط إلجناز العمل مساء يوم األحد.
وأود أأ أكرر مرة بعد ما قلتب باألمس :شكرا لكم مجيعا على هذا اإلجناز.
حضرات السيدات والسادة ،إأ التنمية املستدامة تبدأ من األمن الغذائي والتغذية الكافية للجميع .وباستطاعتنا
أأ نكوأ أول جيل ينجح يف القضاء على اجلوع .ال خيار أمامنا سوى النجاا.
وشكرا جزيال على حسن إصغائكم.

