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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة الثامنة واألربعون )اخلاصة(

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021يونيو/حزيران  4

 من ميثلهأو  لزراعيةارئيس الصندوق الدويل للتنمية بيان 
 
 
 ة،السعادصحاب أ

 ،وقروناملندوبون امل
 ،حضرات السيدات والسادة

 
ن و شررررع مّلكه يالان ك. و )القررررندول  لزناعيةاإنه ملن دواعي سرررررون  أن أكاطنكا نيابة عن نئيص القررررندول الدوة لل نمية 

 .املهمةهذه الدونة يف حضونًيا شانكة على املعدم قدنتنا ابألسف ل
 
وموّحد وفّعال  انجعتعاون إقامة أمهية مدى ، نظريحتدًيت مل يسرررررنق  ا ل ها ه السرررررنة ال   لّ هذكالل يعاد إىل أذهاننا، و 

 .م عدد األطراف
 

ألمن النهوض ابيف  م واصرر دعا ا تقدمه من مل)اللجنة   لجنة األمن الغذائي العامليل وام ناين  شرركر عرب عن وأود أن أ
  ا حيوًيا ونا ني دعلى مر السررررررررررررررنعلى عاتقها لجنة أكذت القد ف. 2030الغذائي وال غذية والنهج املن كرة ل حقيق كطة عام 

تركيز نؤية ما يثلج صرررردنان كثرياا هو العاملية. و  ةالغذائي اتسررررالسرررر  ا مدادصررررون النظا الغذائية و اسرررر دامة تعزيز جماة يف 
 .الزناعية ا يكولوجيةالنهج على  انقنا مجلسة اليوم 

 
جلسررررات  ةقيادتوليه زمام على  Yaya Olaitan Olaniranسررررعادة السرررريد لإلشررررادة بن أغ نا هذه الفرصررررة أأود كما 

 .ال وصيات على مس وى السياسات بشأن هنج الزناعة ا يكولوجية وغريها من النهج املن كرة حولال فاوض 
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بشررأن هنج الزناعة ا يكولوجية يف صررياغة ال قرير دؤوب عم  من فريق اخلرباء الرفيع املسرر وى به  كذلك ال نويه مبا قامد  وأو 
 :، وهيمسائ  مهمةثالث اللثام عن فريق اخلرباء الرفيع املس وى  قريرقد أماط تف .والنهج املن كرة

 
 ،سياقات السياساتأمهية  -
 ؛للنظا الغذائية م كاملة هنج وضرونة اع ماد -
 . هافعاليمدى لقياس  هاوحتليل النهجهذه  وأمهية نسا كرائط -
 
 .أهداف ال نمية املس دامة إىل حتقيق ونسعك  الذين ي  ابلنسنة إىل اأساسيا  اال قرير مرجعا   يشكّ و 
 

 أصحاب السعادة، 
إن عقد عم  األما امل حدة الذ  و . 2030كطة ال نمية املسرررررررررررررر دامة لعام حقيق سررررررررررررررنوات ل  10عن ق  ما يأمامنا ابت 

احللول وترية وتسررررررررررررررريع آزن ال على عملنا و طريقة ا على إعادة ال فكري يف حيثنا مجيعا  ةاملاضرررررررررررررريالسررررررررررررررنة أطلقه األمني العام 
 ،ة يف حتركناسرررعاء والذكدنجة أكرب من البحلي  اللينا ي عني عالعامل. و  هافيط ال  ي خنّ ل حدًيت عظا اأ ذلي  املسرر دامة ل

ا بيد واألها من ذلك،   .األمن الغذائي للجميعضمان امل مث  يف الذ  نقنو إليه دف املشرتك ا لنلوغ ال حرك يدا
 

أًيا كان احلاة. و يف شررررررركلها نظمنا الغذائية خّل  ال  ت  تال فاو و الالمسررررررراواة أوجه عن  19-ت جائحة كوفيدوقد كشرررررررف
تدهون نظمنا  سرررررن  يف نفنحن . 19-كوفيدتفشررررري جائحة  حىت قن  كانت تعوزها االسررررر دامة   نظمنا الغذائيةاألمر، فإن 

 .ال نوع النيولوجي وتقلص املوائ ، ونسها يف القدمات والضغوط املناكيةتراجع ا يكولوجية و 
 
ن و املزانعف. شررررررررراك هذه املظهون يف على حنو أق  أولئك الذين سرررررررررامهوا إن الذين يعانون األمرّين أكثر من سرررررررررواها ها و 

 يف املائة  50قرابة  ونن جيإذ األمن الغذائي العاملي. حتقيق مسرررررررررررامهة هائلة يف أصرررررررررررحاب احليازات القرررررررررررغرية يسرررررررررررهمون 
 بدون أسررراسررري يف صرررون يضرررطلعونو عية يف العامل. يف املائة من األناضررري الزنا 30السرررعرات احلرانية الغذائية يف  إمجاةمن 

  ع ربون يف غال  األحيانوأسررررررررها يمن أصرررررررحاب احليازات القرررررررغرية لك، فإن املن جني الريفيني ال نوع النيولوجي. ونغا ذ
 شرررررررراء ي عذن عليها حتم  كلفة ، ويعانون من انعدام األمن الغذائي وسررررررروء ال غذية عندما من املشررررررررتين القرررررررافني ل غذية

 .ما ال يس طيعون زناع ه. وهذا أمر غري مقنول
 
هودان يف الوقت الذ  نعزز فيه جو  ال  ال حول  ا وال قوة.ال فكري يف الفئات على ضررررررونة  19-كوفيددت جائحة  شررررردّ و 

 ا، الفئات هتميشرررررررا شرررررررد أقررررررر  يف مقرررررررلحة حلول من كرة تاع ماد ل حقيق أهداف ال نمية املسررررررر دامة، ف  أن نفكر يف 
 .سواءالومات والقطاع اخلاص على احلك، اجلميع كاه هذه مسؤولية تقع على  مبا يف ذلك صغان املن جني والعمال. و 

 
على املسررررررر وى ا لي جلع  النظا   تنشرررررررر ابخلري االب كان وتوسررررررريع نطال احللول الجمال االسررررررر ثمان يف ي عني علينا كما 

واءم وضرررررع توصررررريات ت منادنهتا إىل لجنة على لويف هذا القررررردد، نود أن نشررررريد اب قدنة على القرررررمود.قوة و الغذائية أكثر 
من كالل  يةريفناطق الالفقر واجلوع يف املوامل مثلة يف القضررررررراء على قرررررررندول لقاة على عاتق الوالية املالبشرررررررك  وثيق مع 

 .االس دامة واالب كان تعزيزإىل ادفة ال نمية الزناعية، وجهوده ا 
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اخلطوط ال وجيهية  هامبا في - للجنةالقرررادنة عن ااملن جات احلالية مع إىل جن  جنناا هي، نقر أبن هذه ال وصررريات حنن و 

مبقومات ا هتميشرا شرد األ يةسركانفئات الالتزويد يف تعزيز املؤسرسرات و أداة مفيدة  -الطوعية بشرأن النظا الغذائية وال غذية 
 .لشعوب األصلية والشناب والنساء وصغان املزانعنيا هامبا في - مكني ال
 
الطريقة للباحثني والوكاالت واحلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص لالجتماع ومناقشة فضاًء لجنة أاتحت القد ل

ع . ويتطل  اتتر واملستتتقبمجبشتتكمج مجاعي يف اتتمان األمن الغذائي ألجياا احلااإلتتت ا  ا مجيعً اليت نستتتطيع بواتتتطت ا 
 .الطموحة 2030خطة عا  قيق أجمج حتمن لجنة الع مواصلة تعاونه مالصندوق إىل 

 
 على حسن إصغائكا. اشكرا و 

 


