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ا صجججججاثر ا  ب  ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسججججج اع ا عد عبانظم عنألغة ا وذلة اال ظاعة للرد ملدظ اعسجججججرطا  عن اثبها علت البي ة ا  ججججج يد  
 www.fao.org اميكن اثطال  علت هذه الوثيقة اعلت وريها عن الواثئق علت عوملد اعنألغة .عباعام للبي ة
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 اإلقليمي والزراعة األغذية  منظمة مؤمتر 
 ألفريقيا

 احلادية والثالثون الدورة 

 2020مارس/آذار   27-23شالالت فيكتوراي، زمبابوي، 

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 السيد البئيس، 
 ععايل الوزظاء،

 اصراب السعانم،  
 السيد ا عني،  

 حضبار السيدار االسانم، 
 
ا لل نة ا عن اللذائة العاعة االل نةمت اان اياطب اع  ب ا ملليغة  -1 ل جججججبن أ ان ا ون ععكو اليويت رصجججججلل ظئيسججججج 

ا  ججججا نعر يت  عنألغججججة ا وججججذلججججة اال ظاعججججة ااعنألغججججةمت ااطلعكو علت هيب ا جججججازار الل حققرًججججا الل نججججة اان احيطكو علغجججج 
 اثضطال  ره عن ان طة يالل ا شًب اعقبلة.

 
عاع ا علت نن ججججججججججاء   45 باظ   2019ان العايت اعاضججججججججججة عاع ا بي  ا النسججججججججججبة نا الل نة.  قد احرللنا   عايت  لقد   -2

 الل نة ا باظ ع ب سنوار علت نطالق عغلية نصالحًا الطغوحة.

 
. اهنذاك،  انت حاثر اجملاعة اعدعبم  سجججججججججججرقطب اهرغايت اجملرغد 1974يبجت جلنرنا نا حي  الوجون   عايت  -3

 لركبظ هذا النو  عن اعآسججججججججة. اع"قد اال ملع  ب عاعة ل وذلةمل   ثن أبيل ا انت احلا   اظاء نصججججججججداظ نعال ر طغوحة  الدا 
  ظاعا   اعنألغة حيث ا لق اجملرغد الدايل، سججججعي ا عنه نا عسججججاندم الر اعار اع  ب اعذ وظ، علت نن ججججاء الل نة، نضججججا ة 
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مل ل   اناعنألوعة اجلغاعة اثسجججججججر جججججججاظلة للبروو ال ظاعية الدالية، عد الر  يد علت   نا الصجججججججنداق الدايل للرنغية ال ظاعية
 احلق وري القارل للرصبف   الرربظ عن اجلو  اسوء الرلذلةمل.ظجل ااعبام اطلل له 

 
عجاعج ا العبالالطلجب احلجايل ااعب قجب اااضججججججججججججججا  اعت ا ر اللجذائيجة اعغلجت   35ااترعجت الل نجة عن   جب طوال  -4

 يو ععلوعار حمدنثة   الوملت اعناسب علت اجملرغد الدايل لضغان  لالة اعت ا ر العاعية عن ا وذلة.علت  عغ

 
الكن ا  اعقاب ا زعار اثملرصججججججانلة ااعالية االصججججججدعار اعرصججججججلة أبسججججججعاظ اعوان اللذائية الل شججججججًد ا الل م  -5

جلجة اع جججججججججججججججا جل ا طريم الل  جدق ا عن اللجذائة.  جا لق عررب انن الل نجة  لرقب نا ا ناار الالزعجة ععجا، ا" 2007-2008
علت اثضجججطال  رعلغية نعانم ددلد شجججاعلة لل نة عن اجل  وسجججيد نطاق ظعالرًا  يث   جججغل   2009ا عضجججاء   عايت  

 -ا اثر ا عو اعرردم ال الو الل  وجد عقاظها   ظاعا، ا وسجيد نطاملًا لكة  صجبم عنصجة عرعدنم اصجراب اعصجلرة 
ا  ججكيل  بلق يرباء ظ يد اعسججرو  لعح  اتحة   - ضججون اجملرغد اعدو االقطا  ا او اجًار  اعلة نئائية ظئيسججية ايب  

  رتذه عن ملباظار.عا ا عن عدااثر الل نة اععلوعار العلغية ااععاظف لالس شان هبا   عا دبله 
 
ا عغل هذه الل نة  لنرًا اجلدلدم علت  قيق اهداف اسج ا ي ية ع ارطة ظئيسجية ثالثة  سجاعد    وجيه طاملار  -6

 ها حنو ان طة  ليب اللعل احرياجار الذلن لعانون انعدايت ا عن اللذائة اسوء الرلذلة.الل نة اعواظن

 
ا مشل عنامل جججججججججججججة حالة ا عن اللذائة  الدايلاحلكوعة  ا الدايل :  سجججججججججججججعت الل نة جاهدم نا ان  كون اعنرب أوالا  -7

 االرلذلة ا نسيق ا جباءار اجلغاعية علت اعسرواير  ا ة.

 
 عاعية   جمال السجججججججياسجججججججار رلبا  قيق الرقاظب ااث سجججججججاق ة علت اضجججججججد  وجيًار طوعية :  عغل الل ناثنياا -8

 عغال اعطبن للرق   اللذاء الكا .رني السياسار  ا لضغن ا عن اللذائة احيسنن الرلذلة ال  د علت ا 

 
 ن اسجججججججرتدايت :   ججججججج د الل نة علت اعرغان اعرارعة ااسجججججججرعباا ا بانل الر اظب اا ضجججججججل اعغاظسجججججججار ر ججججججج اثلثاا -9

 الروجيًار ا اصة السياسار الصانظم عن الل نة ا طبيقًا علت اعسرواير  ا ة.

 
 ا ججانججت الل نججة، ملبججل نصججججججججججججججالحًججا، ملججد املبنر  عال  ا طو  الروجيًيججة الطوعيججة عن اجججل اثعغججال اعطبن للرق  -10

مت الل اعرغجدهجا جملس اعنألغجة   وجذاء  جافيف   سججججججججججججججيجاق ا عن اللجذائة الوطأ اا طو  الروجيًيجة للرق   وجذاء  جافيف 
. احقنقت الل نة عنذ نصججججالحًا رعجن ا جازار السججججاطعة عن يالل نملباظ ا طو  الروجيًية 2004رروا ق اآلظاء   عايت 

ا مساك االلاار   سججججججياق ا عن اللذائة الوطأ اا طو   ا ظاضججججججة اعصججججججالدحليازم  احلو غة اعسجججججج الة الطوعية ر جججججج ن 
لطوعيةمت؛ ااعبانئ ا اصجججججججججججة اثسجججججججججججر غاظار اعسججججججججججج الة   ال ظاعة انألو ا وذلة؛ انطاظ العغل عن اجل ا عن الروجيًية ا

جمغوعة عن الروصججيار السججياسججا ية ا قاظلب للبلق ا رباء الب يد اعسججرو     14اللذائة االرلذلة   حاثر ا زعار اعغردم ا
 حول جمغوعة ااسعة عن اعواضيد اهلاعة.
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 نرجائ    جمال السججججججججججججججيجاسججججججججججججججار،  غجا هو عرعجاظف عليجه   نطاظ الل نجة،   ان ن البلجدان النجاعيجة ااعرقجدعة انن هذه ال -11
 علت حد سواء أبناار  عالة عكا رة اجلو  اسوء الرلذلة.

 
ا  ا روربل  جبلن ا ال عن العايت اعاضجة، اا قت الل نة   ناظ ا السجانسجة اا ظرعني علت رب ع  عغل عرعدن  -12

لرضجججغنن اظرعة عسجججاظار عغل جدلدم  رناال اعسجججااام رني اجلنسجججني اال جججباب اااجه   2023-2020لد للل م السجججنوار جد
عديت اعسجججججججججااام انألو البيا ر. املايت اعضجججججججججاء الل نة ااع جججججججججاظ ون  نامل جججججججججة رب ع  العغل هذا لررقيق  وازن رني اعصجججججججججا  

 اع باعة االركاليف اعرصلة رعبء العغل.اعرعاظضة عد العغل ردملة   الوملت ذا ه علت ععاجلة ال واول 
 
الرلااا ر جججججج ن عنر ني   2020اسججججججرعان الل نة هذا العايت عوضججججججوعني اثنني جدلدلن، اعن اعروملد يالل سججججججنة  -13

 ظئيسججججيني لرعلقان السججججياسججججار، سججججيعبضججججان علت ا عضججججاء  ملباظألا يالل الداظم السججججارعة اا ظرعني لل نة اع عد انعقانها 
: ملالنً  ا لكولوجيججة ال ظاعيججة اوريهججا عن النً  اعبركبممل ملاا طو  الروجيًيججة الطوعيججة 2020ا ال   ا روربل  ججججججججججججججبلن 

 ر  ن النألو اللذائية االرلذلةمل.

 
 ا غا  بان،  إنن رب ع  عغلنا حا ل البنون الكنه لرناال عسجججججججججججججائل صجججججججججججججعبة لللالة  رطلب اعرغان حلول عاعية.  -14

 لة لل نة ان  لضججججة نا  وصججججيار   جمال السججججياسججججار اان  رغرد أبملصججججت نظجة بكنة انذا عا اظن  هلذه العغليار ال ججججاع
عن اع ججباعية اان  قق ا رب اثب بكن، حنن  اجة نا ان   ججاظك الدال ا عضججاء رصججوظم ن ججطة ارنناءم   عغلية اضججعًا 

  عا لرعلق النرائ  ارذل ملصجججججججاظ  اجلًون ااثلر ايت ررنليذها. اث رد لنا عن نضجججججججا ة مليغة نا النقا  اا يذ ر عايت ا عوظ 
    جمال السياسار اعنب قة عن الل نة، ياصة  ااهنا  عنينا مجي عا نان اسر ناء.  لرطبيق الروصيار

 
مت ا ملباظ أبألية رب ع  عغل الل نة اعرعدن السججججنوار؛ 1هذه هة ظسججججالل لكو اليويت. اا  هنا   شججججد و مجيع ا: ا -15
لن  عذظ عليًو الرواجد ععنا اليويت علت اعسجججججرواير  ا ة اعسجججججاعده علت نطالعًو علت عا  قويت ره مت االرواصجججججل عد الذ2ا

 الل نة عن عغل   جمال اث سججججججججاق رني السججججججججياسججججججججار ر جججججججج ن النألو اللذائية االرلذلة، االنً  ا لكولوجية ال ظاعية اوريها 
ا ريد. الن  ركلنل   عن النً  اعبركبم. اميكن هلذه ا طو  الروجيًية ر ججج ن السجججياسجججار ان  قق اثب ا هائال نذا عا عغلنا لد 

 عساعة الل نة الن اح نان ا يذ ر عايت ا عوظ ااثلر ايت ر كل اسرباملة علت الصعيد القطبي العغل الذي نقويت ره.

 
ة عسججججججججججرداعة ععايل السججججججججججانم الوزظاء، ال عالء ا ع اء، مجيعنا لرلق علت انن  قيق ا عن اللذائة انملاعة نألو وذائي -16

 ل ججججججججكالن عسجججججججج لة علنرة لللالة. ااانن   هذا الصججججججججدن نرالوكو أبنن الل نة ملد ان جججججججج ت هبدف عسججججججججاند كو   سججججججججعيكو 
 .2030ايطة الرنغية اعسرداعة لعايت  2نا  قيق هدف الرنغية اعسرداعة 

 
 ا روربل  ججججججججججججججبلن ا ال احيججداو ا عججل   ان اظا و مجيعجج ا   ظاعججا يالل الججداظم اعقبلججة لل نججة اع عد عقججدهججا   -17

 ثسركغال هذا النقا . 2020

 
 اشكبا  ج لال  علت حسن نصلائكو. -18


