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 جلنة األمن الغذائي العاملي

 والثالثونالسابعة  الدورة

  2777تشرين األول / أكتوبر 22 - 70روما، 

 ضيوف، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعةجاك بيان السيد 

 

 السيد الرئيس وأعضاء مكتب اللجنة

  السيدة الرئيسة ميشيل باشليه

 لساجملالسيد رئيس 

 للتنمية الزراعية السيد رئيس الصندوق الدولي

 السيدة املديرة التنفيذية لربنامج األغذية العاملي

 الربوفسور سواميناثان، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 االستشارية اجملموعةأعضاء 

 معالي الوزراء

 املندوبون واملراقبون املوقورون

 أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة
 

لي بادئ ذي بدء أن أعرب عن تقديري ملشاركتكم يف الدورة السابعة والثثالث  للجنثة األمثن الغثذائي      امسحوا 

وإن وجودكم هنا بأعداد متزايدة إن دل على شيء فإمنثا يثدل علثى األهميثة الثي نوليهثا لعمثل هثذ          (. اللجنة)العاملي 

 .اللجنة يف حلتها اجلديدة
 

ة وتفاعال وموجهة حنو حتقيق النتائج، بدأت عملها منذ سنت  منثذ أن  إن اللجنة، الي أصبحت أكثر مشولي 

وباتت اللجنة بشكل مطرد نقطثة مرجعيثة لتقثارب السياسثات ومنثربا      . 2772عام يف متت املوافقة على عملية االصالح 

ي تتمتع بهثا للجنثة   وتتزايد الشرعية السياسية ال. ييسر تنسيق اخلربات وتناسق اإلجراءات يف مكافحة اجلوع يف العامل

والي تستمدها من تكوينها املتسم بتعدد أصحاب املصلحة، يف ح  تتعزز قدرتها على اختثاذ قثرارات مسثتنبة بفضثل     

 .فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية
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ي تواجثه األمثن الغثذائي    ويتع  على اللجنة أن تكون يف مستوى التحثديات اااليثة واملسثتجدة العديثدة الث      

 .والزراعة
 

وقد أحرز قدر قليل من التقدم يف جمال ااد من اجلوع يف العامل، إذ يبلث  العثدد اإللثالي لناقصثي التغذيثة       

وال زالت املشاكل اهليكليثة  . يف املائة يف العامل النامي 71جلوع بنسبة امليون شخص، وهو ما يشكل معدل انتشار  229

وعثالوة علثى اجلثوع    . جلوع وانعدام األمن الغذائي والفقر الي تؤثر أميا تأثب يف الفقثراء والبلثدان الفقثبة   تعزز  انتشار ا

 .ة جسيمة تقتضي مساعدات غذائية طارئةيبلدا يف حالة أزمة غذائ 22املزمن، مثة ما جمموعه 
 

فهناك أربعثة ماليث    .  الصومالوجتدر اإلشارة بشكل خاص إىل حالة اجملاعة يف القرن األفريقي، وال سيما يف 

 .شخص يف حاجة للمساعدات الغذائية يف هذا البلد
 

وتشكل األزمات االقتصادية والغذائية الي شهدتها السنوات األخبة حتديا كببا بالنسبة للجهود الي نبذهلا  

دية ومالية وشيكة تطال أجثزاء كثببة   وميكن ألزمة اقتصا. لتحقيق األهداف املتفق عليها دوليا واملتعلقة بااد من اجلوع

. تكثيف للجهود يف مكافحثة اجلثوع  من من العامل الصناعي أن تضع عقبات خطبة تعرتض سبيل ما تشتد اااجة إليه 

ويف عامل يتسم بعوملة متزايدة، يكون ألزمة اقتصثادية يف جثزء منثه رثثار يف  تلثف النلثام العثاملي مثن خثالل الثرواب            

 .ية وتلك املتعلقة باملعونةالتجارية واملال
 

ويطرح تقلب أسعار األغذية حتديا اق من حقوق اإلنسان األساسية، أال وهو  ااق يف ااصثول علثى الغثذاء     

وتؤثر رثارهمثا أميثا   . فارتفاع األسعار وتقلبها، ال يزيد فحسب من الفقر وانعدام األمن الغذائي بل يعمق مستواهما. الكايف

يف املائثة   09الذين قد ينفقثون مثا يصثل إىل     -وال سيما الفقراء يف املناطق ااضرية واملعدمون -فقرا  أثر على أشد الناس

وإن ارتفاع أسعار األغذية يقلص القوة الشرائية، وقد تؤدي فرتات مؤقتة من نقثص التغذيثة إىل   . من دخلهم على األغذية

رأس املثال املثادي والبشثري واضفثاض االنفثاق علثى قطثاعي        كما أنها تعزز شراك الفقر نلرا لتآكل . ضرر ال رجعة فيه

 .التعليم والصحة
 

وبالنسبة ملنتجي األغذية الفقراء، يزيد تقلب األسعار من حالثة عثدم الثيق  وال يشثجع االسثتثمارات الثي ال        

واردات الغذائيثة  وعلثى املسثتوى الثوطين، يهثدد ارتفثاع فثواتب الث       . غنى عنها لزيادة إنتاج األغذية وااد من الضثعف 

 .وتقلبها احتياطيات العملة الصعبة وميزانيات التنمية ويبطئ عجلة النمو والتنمية
 

كما أنه من األهمية مبكان االستثمار يف منو االنتاجية الزراعيثة والقثدرة   . وإن اعتماد السياسات اجليدة ضروري 

ستثمارات العامة واخلاصة يف الزراعثة، مثع الرتكيثز علثى     وال تزال زيادة اال. على التكّيف ملواجهة تقلب أسعار األغذية

 –الرئيسيون لألغذيثة يف أحنثاء كثثبة مثن العثامل النثامي        ناملنتجو -املبادرات الي تدعم أصحاب اايازات الصغبة 

 .الطويل تكتسي أهمية بالغة لزيادة قدرة الزراعة عل التكّيف مع الصدمات وتعزيز األمن الغذائي املستدام على املدى

أسعار األغذية واستقرارها ال توفر ما يكفي  ضويبدو أن القواعد التجارية ااالية الي اعتمدت يف أوقات اضفا 

 .من ااماية للتصدي الرتفاع األسعار وتقلبها، بل قد تؤدي إىل زيادة حدتها
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وميكثن  . سواق األغذية أكثثر تقلبثا  كما أن الوقود اايوي يعزز الراب  ب  أسواق األغذية والطاقة، مما جيعل أ 

 .لتزايد اهتمام املستثمرين املالي  يف أسواق السلع الزراعية اآلجلة أن يسهم أيضا يف تقلب األسعار على املدى القصب
 

 أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة،  
 

ليثل االسثتجابات السياسثية    ، يزودنثا حت 2772-2771عقب أزمة األمن الغذائي الي شهدها العامل يف الفرتة  

 .بعرب أساسية، كما هو مب  يف تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل هلذ  السنة
 

فالبلثدان الكثببة ذات   . وتتمثل إحدى هذ  العرب يف أن تثأثب ارتفثاع األسثعار لثيس متسثاو يف ليثع البلثدان        

لب األسعار الدولية ورثارها الوخيمة علثى الفاثات املستضثعفة    اقتصادات وميزانيات قوية متكنت من محاية نفسها من تق

يف ح  تعذر على البلدان الصغبة املستوردة لألغذية، وال سيما يف أفريقيا، والثي  . من خالل برامج ااماية االجتماعية

ضثعف  مثن اآلثثار    هلا اقتصادات ضعيفة وميزانيات قليلة، محاية أسواقها احمللية مثن طفثرات األسثعار وسثكانها املست    

ويب  تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل أن عدد ناقصثي التغذيثة يف اجملموعثة األوىل مثن البلثدان  ثل       . السلبية

 .ثابتا تقريبا بينما ارتفع ارتفاعا حادا يف اجملموعة األخرى
 

-2771اع األسثعار يف الفثرتة   ومثة عربة رئيسية أخرى تكمن يف أنه كان باإلمكثان إىل حثد كثبب تفثادي ارتفث      

وقد ازداد تقلب . ، وجتنب بعض رثار  على اجلوع، لو كان هناك نلام فعال لتنسيق السياسات وتبادل املعلومات2772

وكشثفت فثرتات أسثعار األغذيثة عثامي      . األسعار حدة بسبب االفتقار إىل معلومات دقيقة عن العرض والطلثب العثاملي   

ق وشثثفافيتها وتنسثثيق اإلجثثراءات اط الضثثعف الثثي تشثثوب نلثثم معلومثثات األسثثو عثثدد مثثن نقثثاعثثن  2777و 2772

وهثو مثا   . وعلى الصعيد العاملي، ال توجد رلية فعالة لتحديد ااثاالت الشثاذة ألسثوق األغذيثة    . واالستجابات السياسية

 .أسفر عن غياب التآزر ب  املعلومات وعمليات التحذير وتنسيق االستجابة السياسية
 

وقت ذاته، أدت االستجابات غب املنسقة ملواجهة األزمثات إىل أن النجثاح يف محايثة اقتصثادات بعثض      ويف ال 

بلثدان  يف وضثع  الالبلدان من تقلب األسعار أسفر عن زيادة تقلثب األسثعار يف أسثواق أخثرى، وهثو مثا أفضثى إىل تفثاقم         

 .أخرى
 

ُيعّد إنشاء نلام معلومات األسواق الزراعية، الذي  وهلذا السبب. ومن األهمية مبكان زيادة الشفافية يف األسواق 

فهثذا النلثام، الثذي سثيكون ضثمن      . أوصى به التقرير املشرتك ب  الوكاالت املقدم إىل جمموعة العشرين، مهمثا للغايثة  

وسثيؤدي حتسث    . للة أمور أخرى حم  نقاش يف هذا االجتماع، يعاجل نقاط الضعف الي تعرتي املعلومات والتنسثيق 

املعلومات بشأن األسواق العاملية وتعزيز الشفافية إىل ااد من ارتفاع األسعار املتأتي عن مشثاعر الثذعر والسثماح باختثاذ     

ويشكل إطالق منتدى االستجابة السريعة خطوة مهمة حنو تعزيز قدرتنا على مواجهة . قرارات مستنبة على حنو أفضل

هذا املنتدى إىل النهوض بالتبادل املبكر للمعلومات الرئيسثية عثن التثدابب    ويهدف . أزمات أسعار األغذية بطريقة منسقة

 .املتخذة للحؤول دون وقوع األزمات ومواجهتها ومبناقشتها ب  واضعي السياسات
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الذي يعاجل مسألي األمن الغثذائي والتغذيثة، بثدور     األمشل الدولي وااكومي الدولي وتضطلع اللجنة، بصفتها املنتدى

. األهمية من خالل لع البلدان واجلهات الفاعلثة املعنيثة معثا ملناقشثة قثرارات سياسثية مهمثة واالتفثاق عليهثا         حاسم 

وسيؤدي التعاون الوثيق مع منتدى االستجابة السريعة إىل تشجيع تنفيذ سياسات فعالة وناجعة، وسيساعد على جتنب 

 . اخليارات السياسية الي ميكن أن تكون مضرة
 

 ادة، حضرات السيدات والسادة، األصدقاء األعزاء،أصحاب السع
 

الميكن املغاالت يف التشديد على ضرورة االتساق يف السياسات واإلجراءات املعتمثدة بث   تلثف جمموعثة واسثعة مثن       

ك ولكننا ندر. وهذا هو الغرض األساسي للجنة األمن الغذائي العاملي. أصحاب املصلحة يسعون إىل حتس  األمن الغذائي

وسثيكون علثى ليثع أصثحاب     . ليعا مدى تعقيد وصعوبة عملية حتقيق اتساق وتنسثيق جمثدي  علثى أرض الواقثع    

 . املصلحة جتاوز أهدافهم وجداول أعماهلم الفردية إلحراز تقدم بشأن القضايا الرئيسية
 

-علثى ليثع املسثتويات     ويقتضي التناسق معاجلة جتزئة املسؤوليات عن األمن الغذائي ب   تلف أصحاب املصلحة

 . الوطنية واإلقليمية والعاملية من خالل املعلومات الشفافة وااوار املفتوح واملفاوضات
 

ومما يبعث على االرتياح مالحلة أن التحديات السياسية اهلامة ستكون حم  املناقشة اثناء عملكم هذا األسبوع وأن هذ  

 .والدولي الوطين الصعيدين على بارزة مكانة ذ  السنة وحتتلالقضايا تتصدر جدول أعمال جمموعة العشرين هل
 

 العزيثز  صثديقي  املسثتوى،  اخلثربء الرفيثع   لفريثق  التوجيهيثة  اللجنة والتهناة، من خالل رئيس أتوجه بالشكر أن وأود

 وقثت  ينا اليوم يفاخلرباء الي ستعرض عل فريق تقارير إلعداد األعضاء إىل ليع اليوم، معنا الذي الفروفسور سواميناثان

 .الحق
 

. اللجنثة  مثع  تفاعلهم لتعزيز رلية سيقرتحون الذين اخلاص القطاع املشاركة الكببة جدا ملمثلي أالحظ أن أيضا ويسرني 

 .والتغذية الغذائي كامل سلسة قيمة األمن يف اخلاص القطاع ألهمية نلرا ومرحب به كبب تطور وهذا
 

 . ا من املنلمات غب ااكومية واجملتمع املدنيويسعدني أنهم ينضموا إىل أصدقائن

 السيد الرئيس، معالي وزراء، املندوبون املوقرون، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، 
 

وبالتثالي جيثب تقيثيم اخليثارات     . لقد أصبح ضمان ااصول الكايف على األغذية والتغذية يشكل حتديا متزايثد التعقيثد  

حس  فرص ااصول على األغذية واملوارد الطبيعية يف سياق بياثة تتسثم بالعوملثة ومرتابطثة بشثكل      العديدة واملتنوعة لت

ومثثة حاجثة إىل    . ومل يعد من املمكن إدارة مثل هذ  التحديات من قبل بلدان تعمل يف معزل عن البلثدان األخثرى  . كبب

إمدادات غذائيثة كافيثة ومسثتقرة علثى املسثتويات       توفب املزيد من التناسق ب  ليع أصحاب املصلحة املعني  لتأم 

 .العاملية واإلقليمية والوطنية
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 تشثكل  أن"ومما يثلج صدري للغاية مشاهدة التقدم الثذي أحرزتثه اللجنثة باجتثا  حتقيثق ر يتهثا املتمثلثة يف         

 متناسثقة  بصثورة  معثا   العملب امللتزم  الشأن أصحاب من واسعة لطائفة األول الشمولي الدولي وااكومي الدولي املنتدى

 ".لعاء لإلنسانية والتغذية الغذائي األمن وضمان اجلوع على القضاء صوب البلدان تقودها الي للعمليات دعما 
 

ما أود أن أعرب عن امتناني اخلثالص ألعضثاء مكتثب    . وأود أن أشكر ليع الذين ساهموا يف بلوغ هذ  الغاية 

س السيد نويل دي لونا، وللمجموعة االستشارية التابعة للمكتب ولألمانة املشثرتكة، ملثا   اللجنة الذي يتوىل توجيهه الرئي

 .حتلوا به من تفان وأجنزو  من عمل د وب
 

وأود أن أ كد لكم دعم املنلمة املتواصل إلصالح اللجنة بصفتها إحدى اجلهثات الفاعلثة الرئيسثية يف مكافحثة      

 .اجلوع
 

تكم سثتؤدي إىل تعزيثز تقثدمنا حنثو إجيثاد عثامل خثال مثن اجلثوع وإسثراع           وإنين واثق مثن أن نتثائج مثداوال    

 .وشكرا لكم على حسن إصغائكم وأمتنى لكم كل النجاح والتوفيق يف عملكم.وتبته

    

 

 


