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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 املدير التنفيذي لربانمج األغذية العاملي
 

 أصحاب املعايل والسعادة،
 حضرات السيدات والسادة،

 طاب يومكم.
 

 تعقد جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة( دورهتا التاسعععععععععععععععة واألرةعب ح ايت   اايلة ةتتدقي ال الظا  ا تلقي ةظال ا 

-ا املناخ وجائتة كواييدعلى األمن الغذائي العاملي. ايخالل السنة املاضية ايتسب، أدى خليط مضر قوامه النزاعاي وتغ
 .مليون شخص آخرين ح مستنقع االعدام األمن الغذائي 300إىل الزّج حبوايل  19

شعععععععععععععخص. كما ارتفع عدد الذين  مليون 811 ليبلغمليون  160 جمموعهمبا املزمن ايقد ارتفع عدد الذين يعاالون من اجلوع 
مليون شخص. واألدهى من ذلك كّله،  270مليون شخص، وتضاعف ليبلغ  135يتجرعون مرار  اجلوع احلاد مبا جمموعه 

 .ةلًدا ابتوا قاب قوسب أو أدىن من اجملاعة 43مليون شخص ح  42أن مثة اآلن 
 ولئن كاالت ال تزال أمامنا ايرصععععععععععة سععععععععععا،ة لتفادب وقوع كارعة، ايشاله هب علينا حيًعا  اععععععععععد ج ود  ملكاايتة آاية اجلوع 

 ا غض العععاا الفرع عن هءالا األشععععععععععععععخععا ، ايععشالععه ميكننععا ر يععة  ععدو  جمععاعععاي ذاي أةعععاد هععائلععة اليوم. وإذ -هععذ  

 .ح غضون أش ر
ويتعب علينا، إذا ما كنا جادين ايعاًل ح التصعععععععدب للجوع وتعزيز الظمنا الغذائية، اااذ إجراااي عاجلة ومنسعععععععقة ووضعععععععع 

 .مةمدعومة ابملوارد الالزمة إلجناز امل  -خفة طويلة األجل 
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 وهذا يعين، على املدى القصعععععععععععا، إ  ة التمويل وإمكاالية الوصعععععععععععول من أجل وقف ز ف موجة اجلوع اآلخذ  ح التزايد 

ملياراي من الدوالراي األمريكية كتمويل إضععاح للوصععول  6.6اليت الاعع دها ح لتلف أ،اا العاا. وهذا سععيقتضععي توايا 
 .اذهم من  ااية ا اويةمليون شخص معرضب خلفر اجملاعة وإالق 42إىل 

و،ن، ح ةر مج األغذية العاملي، على أهبة االسععععتعداد لت دية دور  ابلكامل. ايوجود  الراسععععا ح امليدان وةصععععمتنا العاملية 
 يعنيان أاله إبمكاالنا  اعععععععد اإلمكا ي على وجه السعععععععرعة، وإذا  صعععععععلنا على املوارد اليت ،تاج ا، اياعععععععا ناتنا سعععععععتنفلق 

 .على الفور
ا إىل االسععععععععععععععتيمار ح الرامج اليت أتيبت ايعاليت ا مع مرور الزمن واليت تسععععععععععععععاعد ول كننا ،تاج، على املدى الفويل، أيضععععععععععععععً

 اجملتمعاي احمللية على أن تصعععععععععععععبل أكير قدر  على الصعععععععععععععمود وأن تتمتع مبسعععععععععععععتوى أكر من االكتفاا الذا . وا توا يل 

 .نفيذ ح امليدانأن أعفيكم ميااًل رائًعا على هذا الن ج قيد الت
ايتتالف الوجباي املدرسية، الذب أطلق خالل دور  اجلمعية العامة لألمم املتتد  اليت االعقدي الا ر املاضي، هو شراكة 

 منظمععة أخرى. وكّل ععا تععدرف املنععاايع االجتمععاعيععة واالقتصعععععععععععععععاديععة الواسعععععععععععععععععة املتعع تيععة  50 كومععة و وايل  60مبتكر  ةب 

 .صغر سًنامن االستيمار ح مواطنينا األ
وال سععيما  -وإن ةرامج التغذية املدرسععية تغا  يا  املرا. اي ي تواير  اايزًا قوًق ألشععد األسععر ايقرًا للتفات على تردد أطفا ا 

 .على املدرسة -ةناهتا
 وهي، عن طريق شعععععععراا األغذية من أصعععععععتاب احليازاي الصعععععععغا ، تسعععععععاعد املزارعب على كسعععععععب لقمة عي  مسعععععععتدامة 

 ايرصعععععععععععععة عمل لكل 2 000اداي احمللية. وواقع األمر أن ةرامج التغذية املدرسعععععععععععععية تءدب إىل خلق  وايل وتعزيز االقتصععععععععععععع

 .عمل للنسااهي اير  فر  هذ  ال من وكيا -إطعام م طفل يتم  100 000
سععنًتا لكل طفل ولكل وجبة. اي ي أذكى اسععتيمار ميكن ألب  25ف التغذية املدرسععية سععوى وح أشععد البلدان ايقرًا، ال تكلّ 

 كومة القيام ةه. وهي ابلضعععععععبط الوع الرامج العملية اليت ميكن ا إ دا  ايار   قيقي ابلنسعععععععبة إىل األسعععععععر اليت تتضعععععععور 
 .صرمةاملن 18على مدى األش ر الع  19-جائتة كواييد جراا  خسر جوًعا، و،ن حيًعا العمل يًدا ةيد الستعاد  ما 

وإبمكان اللجنة، ةل هب علي ا، أتدية دور  يوب ح  اد ما يلزم من دعم وموارد ملعاجلة أزمة اجلوع احلالية، مع معاجلة 
 .األسباب اجلذرية الالعدام األمن الغذائي وسوا التغذية ح الوقت ذاته

الي اليال  اليت توجد مقارها ح روما. ألاله لذا، ايشّن دعم عملكم احلاسععم األةية ياععّكل أولوية ماععتكة ابلنسععبة إىل الوكا
 ىت وإن كنا البذل قصارى ج د  ملد يد العون للذين هم ح أمس احلاجة إىل املساعد  اليوم، هب علينا أيًضا زرع ةذور 

 .الظم غذائية أكير استدامة وقدر  على الصمود غًدا
ةناا مسععععععععععععععتقبل خالع من اجلوع. وةدعم وتعاون اللجنة وهذا هو السععععععععععععععبيل الو يد لتتقيق طمو نا املاععععععععععععععتف املتميل ح 
 .وأعضائ ا، حيدوين األمل ح أن تتكّلل مساعينا ابلنجاح يوًما ما

 
 وشكرًا على  سن إصغائكم.

 


