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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 بيان المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
 
 

 أصحاب املعايل السادة الوزراء ونواب الوزراء،
 أصحاب السعادة السادة السفراء؛

 السادة رؤساء الوفود؛
 حضرات املشاركني واملراقبني الكرام؛

 أصحاب السعادة؛
 طاب يومكم مجيًعا!

 
إنه ملن دواعي ســــــــروري أن أرّحب بكم اليوم مجيًعا يف الدورة الســــــــادســــــــة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي  

ن اليوم و ن موجودوحن(اللجنة) وهي أول دورة للجنة أحضــــــــــــرها من موقعي كمدير عام ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة). 
 .هنا انطالقًا من التزامنا بوضع حّد للجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية

 
، بعض األنبــــاء SOFIولقــــد أعطــــانــــا التقرير عن حــــالــــة األمن الغــــذائي والتغــــذيــــة يف العــــامل املعروف بتقرير  

 !2018مة كانوا يعانون اجلوع يف عام مليون نس 820أّن أكثر من  2019إذ يظهر التقرير يف إصدار عام  املشّجعة. غري
 
ويرفع هــذا النقــاب عن كون انعــدام األمن الغــذائي العــاملي احلقيقي هو يف الواقع مشــــــــــــــكلــة مقلقــة أكثر ممــا كنــا  

إذ يعاين مليارا نسمة يف العامل من انعدام األمن الغذائي املعتدل أو احلاد بسبب عدم حصوهلم بشكل منتظم على  نعتقد.
 .وكافية على مدار السنةأغذية مغذية 
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ا األرقام املتصــــــلة بالســــــمنة واجتاهاهتا يف العامل، من بني مجلة أمور أخرى.  فاملشــــــكلة  وما يبعث على القلق أيضــــــً
ولعّل ما يتجلى بوضـــــوح أكثر من ذي قبل أّن جهودنا املشـــــرتكة لتحقيق هدف التنمية املســـــتدامة أخطر من ذلك بكثري. 

 ى اجلوع، وغريه من األهداف رمبا، مل تعد كافية.املتمثل يف القضاء التام عل
 
ال بل جيدر بنا إلقاء نظرة ثاقبة على  وليس بوســـــعنا أن نقبل بالوضـــــع الراهن وأن نتصـــــّرف وكأن شـــــيًئا مل يكن. 

ءات وال بد لنا من استنباط أفكار جديدة ومن اختاذ إجرانفعله ضمن املنظمة وكأعضاء يف جلنة األمن الغذائي العاملي.  ما
 مبتكرة وجرئية!

 
فخالل الشـــهرين والنصـــف شـــهر املاضـــيني، أجرينا مشـــاورات غري رمسية مع البلدان األعضـــاء هنا ومع الزمالء يف  

 منظمات دولية أخرى يف نيويورك ويف واشنطن العاصمة ويف جنيف وأماكن أخرى.
 
وقع أكرب حيث هناك احلاجة األكرب ولقد أطلقنا مبادرة "العمل يًدا بيد" اليت تعتزم املنظمة من خالهلا إحداث  

إىل ذلك؛ يف البلدان، خاصــة األشــد فقرًا منها ويف البلدان األقل منًوا والدول اجلزرية الصــغرية النامية والبلدان اليت تعاين من 
 النزاعات واألزمات االقتصادية.

 
ا ملســــاعدة ا  ألشــــخاص الذين وكما وعدت به خالل محليت االنتخابية، ســــوف نقّدم خدمات مصــــممة خصــــيصــــً

 يعيشون يف مناطق معرضة للخطر.
 
دان لوسوف ُتسند املنظمة األولوية لتوفري دعم سياسايت وفين للب وسوف تكّثف املنظمة جهودها لدعم البلدان. 

 يف املسائل الرئيسية املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية من منظار التنمية املستدامة.
 
راكات جديدة مع األفرقاء كافة حتقيًقا ملزيد من التآزر والكفاءة وســــــــوف توطد املنظمة شــــــــراكاهتا وســــــــتقيم شــــــــ 

 والفعالية والشمولية.
 
 بني البلدان النامية.وستواصل املنظمة عملها على تيسري التعاون وتبادل املوارد والتكنولوجيا واملعارف  
 
وإّن املنظمة، كو�ا اجلهة املضــــــــــــــيفة ألمانة جلنة األمن الغذائي العاملي، على أّمت الثقة بأّن هذه اللجنة هي املنرب  

العاملي الوحيد للعمل مًعا على التصـــــدي للشـــــواغل اليت أشـــــار إليها تقرير انعدام األمن الغذائي والتغذية يف العامل ولتحفيز 
 .ا يف جماالت األولوية املذكورةعمل وكاالتن

 
 !ولقد مّرت عشر سنوات على إصالح اللجنة وال بد لنا من إعادة التفكري وإعادة النظر واالنطالق جمدًدا 
 
ويف اعتقادي أنّه قد آن األوان للبحث يف كيفية االستفادة من كامل طاقات اللجنة ملساعدتنا على بلوغ أهداف  

 .اها على النحو الصحيح وبصورة مكّملةالتنمية املستدامة اليت وضعن
 
ا النظر إىل أطر   ومما ال شــــــك فيه أنّه بوســــــعنا مجيًعا القيام بعمل أفضــــــل لنشــــــر منتجات اللجنة؛ وبإمكاننا أيضــــــً

جتريبية يف املســــــــتقبل الســــــــتخالص الدروس من التجارب القطرية؛ وبإمكاننا مســــــــاعدة األمانة على التواصــــــــل مع زمالئنا 
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باســـــــــتطاعة نظم منظمة األغذية والزراعة ومكاتبها اإلقليمية ومكاتبها القطرية على حنو خاص أن تقدم دعًما و  بلداننا. يف
 .ملموًسا ألنشطة اللجنة

 
غري أّن جناح اللجنة مرهون بقدرتكم أنتم البلدان األعضاء، بدعم من سائر أصحاب املصلحة، على املبادرة إىل  

النحو املالئم، ضــــــــــــــمن حواراتكم الوطنية وتشــــــــــــــريعاتكم وخططكم اإلمنائية  تطبيق األطر الســــــــــــــياســــــــــــــاتية للجنة، على
 .واإلقليمية القطرية

 
وال بد من أّن تواصــــــل اللجنة االســــــرتشــــــاد يف عملها بطلب البلدان واحتياجات الفئات األشــــــد تأثًرا بانعدام  

ب احليازات الصـــــغرية واجملموعات أي الفئات األشـــــد فقًرا والنســـــاء والشـــــباب وأصـــــحا -األمن الغذائي وســـــوء التغذية 
 .الضعيفة األخرى

 
وأوّد أن أنتهز هذه الفرصـــــــة للتذكري بأّن الغد هو اليوم الدويل للمرأة الريفية وســـــــوف نطلق للمناســـــــبة رمسًيا جلنة  

 .شؤون املرأة يف املنظمة، وهي األوىل من نوعها، بناء على الوعد الذي قطعته
 
ون الشــباب خالل الشــهر الفائت ويف الغد ســوف أنشــئ جلنة شــؤون املرأة ولقد ســبق أن قمت بإنشــاء جلنة شــؤ  

 .للعناية حبقوق املرأة على األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية والبيولوجية
 
وال بد من أّن تواصــــــــــــــل اللجنة االســــــــــــــرتشــــــــــــــاد يف عملها بطلب البلدان واحتياجات الفئات اليت هي بأمس  

 .إليها احلاجة
 
موافقتكم على مشـــــروع برنامج العمل املتعدد الســـــنوات خالل األســـــبوع احلايل، ســـــوف تركز اللجنة ومن منطلق  

عملها على أربعة مواضـــيع هامة للغاية خالل الســـنوات األربع املقبلة مبا ميكن اللجنة من وضـــع ُمثُلها العليا موضـــع التنفيذ 
 .مًعا وبدعم من املنظمة

 
التوجيهية بشـــــــأن النظم الغذائية والتغذية بأمهية خاصـــــــة ملؤازرة جهودنا ويتســـــــم العمل اجلاري إلصـــــــدار اخلطوط  

 .2021املشرتكة من أجل عقد مؤمتر قمة عن النظم الغذائية يف عام 
 

 أصحاب املعايل والسعادة، 
 
ســــوف تواصــــل املنظمة دعم اللجنة إىل جانب الصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي باعتبار  
فهي متثل منربًا هاًما ميكن لتلك الوكاالت من  لك أولوية من أوليات التعاون بني الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما.ذ

ولدينا مجيًعا منابر مصــــــــــــــّغرة ولكّن هذا املنرب هو برأيي  خالله أن ُحتدث وقًعا مؤثـّرًا مًعا وبشــــــــــــــكل متضــــــــــــــافر ومتآزر.
 .األكرب املنرب

 
احلرص على أن تكون األطر الســياســاتية للجنة يف صــميم عملها هنا يف روما ويف شــبكة  وســوف تواصــل املنظمة 

 .املكاتب امليدانية وسوف نقدم الدعم لتطبيقها على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية
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 أصحاب املعايل والسعادة، 
 
 .ائي وسوء التغذية جبميع أشكالهحنن اليوم أمام حتّد كبري يتمثل يف استئصال اجلوع وانعدام األمن الغذ 
 
ا.   وبإمكاننا رفع هذا التحدي يف ما لو عملنا مًعا يًدا بيد، مبا يف ذلك مع املنظمة واللجنة وضــــــــــــــمنهما أيضــــــــــــــً

 .وسوف تؤدي املنظمة الدور املنوط هبا وستخصص مواردها كافة لدعم البلدان من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 
دًدا على التزام املنظمة بوجود جلنة قوية يكون هلا وقع مؤثر وقيمة مضــــــــــــــافة يف ســــــــــــــبيل حتقيق وأود أن أؤكد جم 

 .أهداف التنمية املستدامة
 
 !وجيدر بنا أن نصمم على نطاق أكرب وأن ننفد بصورة ملموسة وأن نطمح إىل اهلدف الصحيح 
 
وإين أتطّلع إىل حتقيق نتائج ملموسة وسة. ويف اخلتام، أمتىن لكم مجيًعا مداوالت مثمرة على أمل إجياد حلول ملم 

 .معكم خالل فرتة والييت
 
 شكرًا على حسن إصغائكم! 

 


