
October 2021  CFS 2021/49/Inf.9 
 

 

  www.fao.org ميكن االطالع على الواثئق على موقع املنظمة:

NH304/A 

A 

 

 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون 

 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
 

 والسعادة،أصحاب املعايل 
 حضرات السيدات والسادة،

 الزمالء األعزاء،
 
، اليت نلتئم حتت لوائها مًعا اجللسةةةةةة العامة للألنة األمن الغذائي العاملي ناللألنة ين أن أتناول الكلمة يف يسررررررر    -1

 .2030خطة عام لتبادل رؤيتنا اجلماعية والتزامنا بتحقيق 
 
االجتاه الصةةةةةةحيا لللضةةةةةةاء علا اجلوم وانعدام األمن الغذائي وسةةةةةةوء  ال نسةةةةةة  يفنا وال خيفى علينا مجيًعا أن   -2

 .التغذية
 
 :يؤكد احلقائق التالية 2021تق ي  حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام  وإن   -3
 

 يستم  عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف التزايد يف العامل؛ •
  ؛2020يف العامل من اجلوع يف عام  مليون شخص 811وعاىن ما جمموعه  •
  مليار شخص إىل إمكانية احلصول على مدار العام على ما يكفي من األغذية؛ 2.4وافتق   •
 .مليارات شخص حتمل كلفة منط غذائي صحي 3ويتعذر على ما يزيد عن  •
 
 .من حدة املخاط  اليت هتدد األمن الغذائي ملاليني األشخاص حول العامل 19-جائحة كوفيدوتزيد  -4
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، اليت انعقدت الشه  املاضي، اللثام عن مدى الرتابط القائم بني قمة األمم املتحدة للنظم الغذائيةوقد أماطت  -5
 .التحدايت اليت تلقي بظالهلا على كوكبنا وسكانه وموائله

 
 .تلتضي اعتماد حلول متكاملةدة والتحدايت املعل   -6
 
 .ملسألة إحداث حتو ل يف نظمنا الزراعية والغذائية عاجلوإيالء اهتمام  -7
 
نظم زراعية ل حنو ابلفعل، يف منظمة األغذية والزراعة، إىل اختاذ إج اءات مهمة لتسررررررررررر يع وت ة التحو   ابدرانوقد  -8

 .مودوغذائية أكثر كفاءة ومشوالا واستدامة وقدرة علا الص
 
ا بيد اليت وضةةةةةةةةةةعت ا املنظمة ومن بني هذه اإلج اءات، هناك  -9 برانجم ا لالسةةةةةةةةةةتألابة جلائحة ومبادرة العمل يدا

 .والتعايف من ا 19-كوفيد
 

 إىل تسررررر يع عملية التحو ل حيثما      2031-2022اإلطار االسةةةةجاتيألي اجلديد للمنظمة للفجة وسررررريسرررررعى  -10
 .على الصعيد القط ي -احلاجة إليها 

 
 .غ  أن هذه اإلج اءات وحدها غ  كافية -11
 

 .مع مجيع اجلهات الفاعلة املعنية إقامة الشراكات وتعزيزهافلتحقيق التحو ل الناجح، جيب علينا  -12
 

 .زايدة أوجه التآزر والكفاءة والفعاليةمن أجل  -13
 

ما تؤديه من دور ف يد كمنصررررة عاملية شرررراملة تسررررت رررريفها املنظمة إىل نظ ًا  ألمهيةاللألنة شةةةريكاا حاسةةةم اعترب وت   -14
 .وتدعمها الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما إلش اك أصحاب املصلحة املتعددين

 
ومن أجل تعبئة اجلهود اجلماعية للنهوض بعمليات التقارب واالتسررررراا يف جمال السرررررياسرررررات اهلادفة إىل إحداث  -15

 .وكفالة األمن الغذائي للجميعنظمنا الزراعية والغذائية حتو ل يف 
 

 قدمت اللجنة فعاًل بعض املسرررررررا ات - 2030وهو آخ  ميل حنو حتقيق خطة عام  - علد العملومع دخولنا  -16
 :املهمة

 
"اخلطوط التوجي ية الطوعية بشةةةةةةةةةان النظم الغذائية ا يف جمال السرررررررررررياسرررررررررررات حول ت منتًجا رئيسررررررررررريً فهي أق    -17

 ."والتغذية
 



3  CFS 2021/49/Inf.9 

 

للتفاعل بني العلوم دعًما ال يقدر بثمن  فريق اخلرباء الرفيع املسةةةةةةةةةةةتو  املعا يألمن الغذائي والتغذيةوقدم  -18
، "تشةةةةةأليع الشةةةةةباب علا املشةةةةةاركة والعمل يف الزراعة والنظم الغذائية" تلرير، مبا يف ذلك من خالل والسةةةةةياسةةةةةات

 .19-وثيلة قضااي بشان جائحة كوفيدوكذلك 
 

، سينصب ت كيز اللجنة اآلن على املوضوع برانمج عمل اللألنة املتعدد السنواتوإضافة إىل ذلك، و اشًيا مع  -19
 .والبياانت، وأوجه عدم املساواة ،والفتياتومتكني املرأة الشباب واملساواة بني اجلنسني اهلام املتمثل يف 

 
 الزمالء األعزاء،

 
استنتخب اللجنة يف هذه الدورة التاسعة واألربعني  -20  .هلا أيً ا رئيساا جديدا
 

لسابقة ومن العمل الذي اضطلع إهنا حلظة مهمة ابلنسبة إىل اللجنة لتتعلم من الدروس املستخلصة من التج بة ا -21
 .به ال ئي  املنتهية واليته

 
ه ابلشرررك  إىل ال ئي  املنتهية واليته على ما قام به من عمل وما قدمه من مسرررا ة يف وأغتنم هذه الف صرررة ألتوج   -22

 .عمل اللجنة
 

ها قمة األمم املتحدة للنظم وهي ف صرررررة ابلنسررررربة إىل اللجنة لتعزيز موقفها، ولدعم تنفيذ النتائ  اليت خلصرررررت إلي -23
 .الغذائية

 
الصةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية وسرررررررررتوا ب املنظمة على تعاوهنا مع اللجنة، ابلتعاون مع  -24

 ، العاملي
 

من منتجات اللجنة وتقاري ها لرفع مسةتو  الوعي واالسةتفادة  شةبكة نظام ا من املكات  واخلرباءواسررتخدام  -25
 .ومشاركة أصحاب املصلحة املتعددين

 
املزمع عقدها يف عام  املؤمترات اإلقليمية للمنظمةاجلولة املقبلة من  جدول أعمالكما سررررررررررررتسررررررررررررهم اللجنة يف  -26

 .جدول أعماهلاوستظل على  2022
 

 .وإن املنظمة على أهبة االستعداد الستخدام شبكة اللجنة للرتوي  ملنتجات املنظمة يف امليدان -27
 

ال يف املشرررراركة ومة ونشرررراا يف عمليات اللجنة وأن يطبقوا بشرررركل فع   األعضةةةاءومن األ ية مبكان أن يسررررتم   -28
 .أط  سياسات اللجنة يف احلوارات والتش يعات الوطنية وخطط التنمية القط ية واإلقليمية
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 أهداف التنمية املسرررررررررررتدامة، خاصرررررررررررةوتظل املنظمة ملتزمة إبقامة جلنة قوية تسرررررررررررهم على حنو ملموس يف حتقيق  -29
 .2اهلدف 

 
 !وملاصد أهداف التنمية املستدامة 2030إذ مل يتبق أمامنا سو  تسعة مواسم لتحليق خطة عام  -30
 
من أجل إنتاج أفضةةةةةةةل، وتغذية أفضةةةةةةةل، وبي ة أفضةةةةةةةل، وحياة أفضةةةةةةةل للألميع، دون تر  أ  أحد خل   -31

 !الرك 
 

 !ونتائ  انجحة أ ىن لكم دورة ونقاشات مثم ة -32
 

 وشك ًا على حسن إصغائكم. -33
 


