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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة السادسة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

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

 برنامج األغذية العالميل لمدير التنفيذيابيان 
 
 

 السيد الرئيس، معايل الوزراء، أصحاب املعايل والسعادة، حضرات السيدات والسادة،
 

مثلما مسعنا بالفعل اليوم، ما زال هناك عمل شـــــــاق يتعني علينا القيام به لتحقيق هدفنا املشـــــــرتك املتمثل يف القضـــــــاء التام 
 .2030على اجلوع حبلول عام 

 
وبالتايل ميكن للجنة األمن الغذائي العاملي االضـــطالع بدور حاســـم يف حشـــد الدعم واملوارد الالزمة إلجناز هذه  

 ا االضطالع هبذا الدور.املهمة وينبغي هل
 
االســتثمار يف التنمية االقتصــادية ب للغاية أن نقوم لقضــاء على اجلوع، فمن الضــرورياب التزامنا ين يفا جادّ وإن كنّ  

يعانون اجلوع  نيف املائة من األشـــــــــخاص الذي 50أّن نعلم املســـــــــتدامة والقدرة على الصـــــــــمود أمام تغري املناخ. ملاذا؟ ألننا 
 : مليون نسمة 821هم العامل وعدد يف
 

 يعتمدون على احليازات الصغرية لكسب سبل عيشهم. •
 
 ونعلم أيًضا أّن املزارعني أصحاب احليازات الصغرية يوفّرون معظم األغذية يف العامل: 
 

 يف املائة من األغذية املنتجة يف آسيا وأمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى. 80 دونيزوّ فهم  •
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إال أن ظروف معيشــة العديد من هؤالء املزارعني نفســهم ســيئة، فهم يناضــلون للعيش مبداخيل منخفضــة وأمناط  
 غذائية رديئة تفتقر للمغذيات احليوية.

 
يعانون انعدام  الذين كبري من منتجي األغذيةالعدد واملتمثلة يف الوإذا التزمنا بإصالح مشكالت نظمنا الغذائية،  

 .2030التام على اجلوع حبلول عام بفرصة حقيقية للقضاء نا سنتمتع ًضا، أعتقد أناألمن الغذائي أي
 
 يف املــائــة من عمليــات برنــامج األغــذيــة العــاملي. 60فلنــأخــذ على ســــــــــــــبيــل املثــال أفريقيــا، حيــث جيري تنفيــذ  
 
 تتمتع هذه القارة بالقدرة على االكتفاء الذايت الغذائي: 
 

 الصاحلة للزراعة غري املزروعة يف العامل.يف املائة من األراضي  65إذ لديها  •
 
 :أن املزارعني ال يستطيعون إيصال منتجاهتم إىل األسواق مباو ولكن،  
 

 .مليار دوالر سنويًا 35تستورد حماصيل غذائية أساسية بقيمة فهي  •
 
صــــــناعات  قد تتمتع بقطاع إّن أفريقيا، يقول مصــــــرف التنمية األفريقي وإذا متت معاجلة هذه املشــــــكالت وحّلها 

 .2030) دوالر حبلول عام 1غذائية تصل قيمته إىل تريليون (
 
وبالتايل، فإن الســـــــؤال الذي جيب أن نطرحه على أنفســـــــنا هو التايل: كيف ميكننا أن حندث فرقًا دائًما يف حياة  

القدرة على الصمود نه ينبغي لنا االستثمار لتحقيق النمو االقتصادي واستحداث الفرص اليت تدعم واجلواب هو أالناس؟ 
 واالستقرار على املدى الطويل.

 
مثالً من خالل  ،لقد حان الوقت لنا مجيًعا لنتجاوز احلواجز القدمية اليت لطاملا قّسمت الربامج اإلنسانية واإلمنائية 

توســــيع نطاق برامج "الغذاء مقابل األصــــول" ملســــاعدة اجملتمعات احمللية على إنشــــاء البىن األســــاســــية اليت من شــــأ�ا تعزيز 
 مود ودعم األمن الغذائي احمللي.قدرهتا على الص

 
ا من دول أخرى مثل مجهورية كوريا والصــــــــــــني اللتني خاضــــــــــــتا جتربة مذهلة ف  تمّكنتا من وميكننا أن نتعلم أيضــــــــــــً

 عاًما. 50و 40ن فرتة ترتاوح بني االنتقال من انعدام األمن الغذائي إىل االزدهار االقتصادي يف غضو 
 
 إّن إجنازات الصني يف القضاء على اجلوع الفتة للنظر حًقا: 
 

 مليون شخص من براثن الفقر. 800، مت انتشال 1978منذ عام  •
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من األراضــــي الصــــاحلة للزراعة يف العامل، ولكّنها تغذي أكثر من وال تتمتع الصــــني ســــوى بنســــبة تســــعة يف املائة  
بذلك؟ من خالل االســــــــــتثمار يف البىن األســــــــــاســــــــــية والتكنولوجيا، وإقامة  قامتيف املائة من ســــــــــكان العامل. وكيف  20

 األسواق وتعزيزها.شراكات بني القطاعني العام واخلاص، وقبل كل شيء من خالل تنمية 
 
غذية العاملي بتســــــــــــخري قدرته الشــــــــــــرائية لدعم توســــــــــــع األســــــــــــواق احمللية وتطوير النظم الغذائية ويقوم برنامج األ 

 املستدامة.
 
 ، قام برنامج األغذية العاملي:2018ويف عام  
 

 ماليني طّن مرتي من السلع الغذائية األساسية؛ 3.6بإنتاج  •
 دوالر أمريكي؛ ليارم 1.6بقيمة  •
 األغذية من البلدان النامية؛ يف املائة من مشرتيات 79وكانت نسبة  •
 مليون دوالر. 763دولة بقيمة  152وقمنا أيًضا بشراء السلع واخلدمات من  •

 
وميثل ذلك قوة كبرية يف األســــــواق من شــــــأ�ا إتاحة الفرصــــــة إليصــــــال املاليني من املزارعني أصــــــحاب املنشــــــآت  

 الصغرية إىل األسواق التجارية.
 
يف البىن  ه ينبغي لنــا االســــــــــــــتثمــارأي أنــ .الينــا أن نكون أكثر طموحًــ نتمكن من النجــاح حبق، عكي ولكن، ل 

تنا الشــــــرائية لتعزيز أســــــواق قدر  اســــــتخدامشــــــراكات جديدة مبتكرة مع القطاع اخلاص، و  وإقامةاألســــــاســــــية والتكنولوجيا، 
مشــــرتكة للقضــــاء رحلة لنســــري مًعا يف ا ا ال يتجزأ من األمن الغذائي املســــتدام، نعمل مجيعا معً لكي تصــــبح جزءً . و جديدة

 على اجلوع ولتحقيق سائر أهداف التنمية املستدامة.
 
كـل الثقـة بـأنكم   ولـديّ إىل األمـام أعتقـد أن جلنـة األمن الغـذائي العـاملي تتمتع بـدور حيوي يف دفع هـذه اخلطـة  

 سرتتقون إىل مستوى هذه املهمة.
 
 ذا األسبوع.هلكم دورة سنوية جيدة ومثمرة يف  أمتىن 
 
 وشكراً جزيًال على حسن إصغائكم. 


