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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون 

 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 )رسالة فيديوية( بيان رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية
 

 أصحاب املعايل والسعادة، 
 املندوبون املوقرون، 

 الزمالء األعزاء،
 حضرات السيدات والسادة،

 
أمتىن لو كان بوسعي االنضمام إليكم اليوم بشكل شخصي. لألسف، يتعذر علّي ذلك، ولكين مسرور ألن تتاح يل هذه 

 .الفرصة إللقاء كلمة بواسطة الفيديو
ا االسااااااااااااااتنتاا ال ال  تنعاق على القلق املننحلقاة عن ن ر تقرير والة األمن اللاذائي والتلاذية   العاا .  يدرك مجيعناا متاما

 .ز على استنتا ني اثنني فقط من االستنتا ال الرئيسية الواردة فيهحوا يل أن أركّ لذا امس
مليارال من األشاااااااخاك بفرك كافية للتمتع ائاة صذائية صاااااااحية  راء ارتفاع مساااااااتو ل الفقر وانعدام  3ال ينعم قرابة 

 أي أكحلر بنحو - 2020عام  مليون شااااااااااااااخجل   العا  من ا وع   811و 720املساااااااااااااااواة   الد ل، وعا  ما بني 
 .2019مليون شخجل قياساا إىل عام  161مليون إىل  118

وهذا الوضع صري املقنول هو وضع ميكن للمجتمع الدويل تسويته، بل وجيب عليه ذلك، ابلنظر إىل أنه   يعد أمامنا سوى 
 .2030تسع سنوال إلحداث فارق   رحلتنا لتحقيق  طة عام 

والتعامل مع األمن  وحدة الصااااااااااااافقمة النظم اللذائية، ال  ا تتمت أعماهلا للتو، على ضااااااااااااارورة  دلوحتقياقا لذلك، أكّ 
أي تليري الطريقااة ال  نقوم  ااا بزراعااة األصااذيااة، وحصاااااااااااااااادهااا، و  يزهااا،  -اللااذائي والتلااذيااة من منظور للنظم اللااذائيااة 

 .وتعنئت ا، وتسويق ا، واست الك ا
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أن يدفعنا إىل املضااااي قدماا، وأعتقد أن املناطق الريفية جيب أن تشااااّكل نقطة انطالقنا، وإن الز م الناشاااا  عن القمة جيب 
 وهي، ابلرصم من ذلك، تكتساااااااااي أابية حامسة ابلنسااااااااانة -ألهنا حيق يعيش أكحلر الناس فقراا وأشااااااااادهم ضاااااااااعفاا   العا  

 .إىل األمن اللذائي والتلذية
ا. فالناس يتناولون أصذية أفضااااال، ويعيشاااااون حياة  فحينما يزدهر صااااالار املنتجني، تزدهر اتتمعال احمللية احمليطة  م أيضاااااا

 .أفضل، ويكسنون املزيد من الفرك االقتصادية ال  تتاح هلم
ا اا ة إىل االسااااتحلمارال املناساااانة  واألهم من ذلك أنه يننلي مكافأة هؤالء املنتجني الصاااالار بشااااكل منصااااف. وهم أيضااااا

 .سياسال املالئم لالزدهاريل   جمال الوالدعم التحوّ 
ا لتقرير فريق اخلرباء الرفيع املسااااااااااااااتوى   19- ائحة كوفيد بشااااااااااااااأن ناثر األمن اللذائي العاملي )اللجنة( التابع للجنةووفقا

على األمن اللذائي والتلذية، يننلي هلذه الساااااياساااااال أن تتضااااامن نليال وماية املزارعني وصااااالار املنتجني من أو ه عدم 
  1. فرك الوصول إىل األسواق، والتحويالل، والتأمني، واملد اللاليقني و سائر الد ل. وتشمل هذه اآلليال حتسني

 الزمالء األعزاء،
 ما تتساااااام به من طابع فريد كمنصااااااة حتفيزية تشاااااامل جمموعة واسااااااعةإىل تعترب اللجنة شااااااريكاا م ماا   هذا املسااااااعى نظراا 

 .وعقد العمل 2030من أصحاب املصلحة واآلليال املتعددة التخصصال ال  تدعم مجيع ا تنفيذ  طة عام 
فعلى سااااااانيل املحلال، اضاااااااطلع فريق اخلرباء الرفيع املساااااااتوى التابع للجنة بدور هام   لفت االنتناه إىل أشاااااااد الناس ضاااااااعفاا 

 .وأكحلرهم هتميشاا دا ل نظمنا اللذائية
اللذائية والتلذية؛ وقد أ ذل اللجنة بزمام عدد من الن ج املنتكرة، مبا في ا اخلطوة التو ي ية الطوعية بشااااااااااااااأن النظم 

 ابلعمل بشااااكل وثيق مع الصااااندوق الدويل للتنمية الزراعية –والتوصاااايال   جمال السااااياسااااال بشااااأن الزراعة اإليكولو ية 
 .  كال األمرين

 الزمالء األعزاء،
صاااارة للفقراء إن الصااااندوق على أهنة االسااااتعداد لتوحيد قواه مع مجيع شااااركائنا هنا اليوم لضاااامان أن تكون اسااااتحلماراتنا منا

 .واملساابة   حتسني األمن اللذائي والتلذية للجميع -وشاملة للجميع 
 وشكراا على حسن إصلائكم.
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