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 من إسبانيا رئيًسا للجنة األمن الغذائي العاملي Gabriel Ferreroالسيد انتخاب 
 

ـــيد  األمم املتحـدة لانتخـبت جلـنة  - 2021تشـــــــــــرين الـثاين  /نوفمرب 17روما،   ، من Gabriel Ferreroألمن الـغذائي الـعاملي الســــــــــــ
أكتوبر/ تشـرين األول  14إىل  11إسـبانيا ليشـغل منصـب الرئيس اجلديد خالل دورهتا العامة التاسـعة واألربعني اليت عقدت من 

هذا   Ferreroوســـيشـــغل الســـيد  من اتيلند املنتهية واليته.  Thanawat Tiensinحمّل الســـيد   Ferreroوحيّل الســـيد  .2021
 .2023لغاية أكتوبر/ تشرين األول  2021املنصب من أكتوبر/ تشرين األول 

 
لدولية  ات اانتخابه: "توّفر جلنة األمن الغذائي العاملي ما ال توّفره أي من املنصـــــــــــــّ يف كلمته اليت تلت ،  Ferreroوقال الســـــــــــــيد 

ــامل حيث ميكن جلميع  األخرى القائمة: أي حّيز  ــلحة أن جيتمعوا لتبادل املعلومات والتعّلم متعدد األطراف وشـ ــحاب املصـ أصـ
واجهة  ذائي والتغذية، كما تتيح اللجنة  ل إىل توافق يف اآلراء بشــــأن املســــائل الُنظمية املعقدة لتحقيق األمن الغوالتداول والتوصــــّ 

ــاركة للربط بني املعارف واحلوكمة. ــفافية واملشــــ ــم ابالنفتاح والشــــ ــاء يف جلنة األمن الغذائي  أتوّجه ابلشــــــكر إإّين و   تتســــ ىل األعضــــ
فيه احلاجة إىل عملها للتصـــــــّدي للجوع وســـــــوء التغذية   يف وقت تشـــــــتدّ   منحوين إ�ها لرتأس هذه اللجنةالعاملي على الثقة اليت  

  اجلاحمني يف العامل".
 

ــنتني املقبلتني. خالل ا وأوضـــح كذلك أولو�ت قيادته   فقال: "لقد آن األوان اليوم جلعل جلنة األمن الغذائي العاملي جهازًا أكثر   لسـ
ــتجابة   ــاء على    2حمور تركيز اجلهود العاملية اجلماعية الرامية إىل حتقيق اهلدف  يكون فعالية واســ ــتدامة للقضــ من أهداف التنمية املســ

 ع إىل العمل معكم مجيًعا من أجل حتقيق ذلك". إّين أتطل  اجلوع، ما يساهم يف حتقيق سائر أهداف التنمية املستدامة. 
 

 ا يل أن أتوّىل ا عظيمً ، وهو يســــــّلم مقاليد الرائســــــة، "لقد كان شــــــرفً Thanawat Tiensinوقال الرئيس املنتهية واليته، الســــــيد  
  19- بســــــبب جائحة كوفيدتزامنتا مع والييت، بصــــــعوبة كبرية  الســــــنتان األخرياتن اللتان  اتســــــمتوقد   قيادة هذه اللجنة اهلامة.

يف إعداد منتجات    ةالصـــــــــــعبذلك، أظهرت اللجنة قيادة عظيمة خالل هذه الفرتة ومع  وتفاقم اجلوع وســـــــــــوء التغذية يف العامل.
وأشـّجعه على االسـتفادة   وأمتّىن خللفي كل التوفيق ة علمية رئيسـية لتوجيه العامل يف مواجهة هذا التحدي.بشـأن السـياسـات وأدلّ 

 من الزخم العاملي املتجدد لألمن الغذائي، لالرتقاء مبستوى أتثري اللجنة على الصعيدين الوطين واإلقليمي".
 

الرئيس اجلديد للجنة األمن   Gabriel Ferreroالعام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة الســيد   وهّنأ الســيد شــو دونيو، املدير 
ا ملنصـب رئيس اللجنة.  Medi Mounguiعاملي وتوّجه ابلشـكر إىل السـيد الغذائي ال    قال و  من الكامريون الذي كان مرشـًحا أيضـً

إقرار اإلطار االســـــــرتاتيجي  ، عقب : "�يت انتخابكم يف وقت حاســـــــم ابلنســـــــبة إىل جلنة األمن الغذائي العاملي مشـــــــّدًدا املدير العام  
ميكنكم االعتمـاد على التزام   مـتابعـة أعمـال قمـة األمم املتحـدة للنظم الغـذائـية. يف ســـــــــــــــياق  و   2031- 2022اجلـدـيد للمنظمـة للفرتة  

 سنواصل تشجيع منتجات اللجنة اجملدية والرتويج هلا من خالل مكاتبنا حول العامل". و  املنظمة الراسخ بدعم عمل اللجنة. 
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ا ابلشــــــــــــــكر إىل الرئيس املنتهيــة واليتــه، قــائًال:وتوجّــ  ــً ــديقي  ه املــدير العــام للمنظمــة أيضـــــــــــــ ه ابلشــــــــــــــكر إىل صـــــــــــــ  "أوّد أن أتوجــّ
Thanawat Tiensin  بقيادتكم،   عمله الدؤوب وتفانيه يف عمل اللجنة خالل الســـنتني املاضـــيتني احلافلتني ابلتحد�ت. على

ــمت  ــمولية والتعاون،  جلنة األمن الغذائي العاملي  اتسـ ــأن بقدر أكرب من الشـ ــية بشـ وأقّرت خطوطًا توجيهية هامة ومنتجات رئيسـ
ــات   ــياســـ ــتتطّلب منا ا الغذائي.أكثر فأكثر العمل الرامي إىل حتقيق األمن   عّززتالســـ لتحد�ت املعقدة املرتقبة أن نعمل مًعا ســـ

من أجل إنتاج أفضــل وتغذية أفضــل وبيئة أفضــل وحياة أفضــل للجميع، من دون وبشــكل أفضــل بصــورة مجاعية ومتســقة    أكثر 
 ترك أحد خلف الركب".

 
ــًوا آخر كأعضــــاء  12بلًدا جديًدا كأعضــــاء يف املكتب، ابإلضــــافة إىل  12وأّكدت اللجنة خالل جلســــتها العامة انضــــمام  عضــ

ــاء مكتب جلنة األمن الغذائي اجلدد هم: مناوبني هلم. ــرتاليا، وإكوادور، وأملانيا،   وأعضـــــــــــ ــي، واألرجنتني، وأســـــــــــ االحتاد الروســـــــــــ
هورية مصــــر العربية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا،  وإندونيســــيا، وأنغوال، والربازيل، وبنغالديش، واجلزائر، واجلمهورية الدومينيكية، ومج

وميكن  ، والكويت، وكينيا، وموريتانيا، ونيوزيلندا، واهلند، وهولندا، والوال�ت املتحدة األمريكية.وكنداوســــــــــويســــــــــرا، والصــــــــــني، 
  cfs/bag-https://www.fao.org/cfs/about االطالع على مزيد من املعلومات على الرابط التايل:

 
ــيضــــــــــــــطلع رئيس   ــنوات للفرتة  اللجـنةوســــــــــــ ــتهـان ـبه للنهوض برب�مج عمـل اللجـنة املتعـدد الســــــــــــ  اجلـدـيد ومكتـبه بعمـل ال يســــــــــــ

 املقلقة.ويكتســي عمل اللجنة اليوم أمهية أكثر من أي وقت مضــى وذلك بســبب حالة األمن الغذائي العاملي  .2020-2023
ا يف  قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية اليت حشـــدت التزامات واســـعة النطاق لتحويل   أعقابويســـتلم الفريق اجلديد أعماله أيضـــً

وهو يشــــــــكل حّيز  ،وســــــــتضــــــــطلع اللجنة وفريق اخلرباء الرفيع املســــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع هلا النظم الغذائية.
  بني العلوم والسياسات، بدور حاسم يف متابعة نتائج مؤمتر القمة.اللجنة للتفاعل 

 
ا الســـــــــنتني املقبلتني  خاللوســـــــــتقوم اللجنة   مكو�ت حامسة من بر�مج عملها احلايل، مبا يشـــــــــمل متكني النســـــــــاء إبجناز أيضـــــــــً

البيا�ت وحتليلها، واحلد من أوجه الالمســاواة من والفتيات، ومشــاركة الشــباب، وفرص العمل يف الزراعة والنظم الغذائية، ومجع 
 وخالل الفرتة ذاهتا، ستتفق اللجنة على أولو�هتا لفرتة السنتني املقبلة. أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية.

 

 

****** 
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 مالحظة إىل احملّررين:
 جهات االتصال

 
، املســؤول عن قســم االتصــاالت Waiganjo Njorogeملزيد من املعلومات ولطلب إجراء املقابالت، يرجى االتصــال ابلســيد 

  270 857 723 254+، أو على رقم اهلاتف: Waiganjo.njoroge@fao.orgعلى العنوان التايل:  
 

 األمن الغذائي العامليمعلومات عن جلنة 

لتصــبح املنتدى الدويل واحلكومي الدويل األكثر   2009ومت إصــالحها يف عام   1974أُنشــئت جلنة األمن الغذائي العاملي يف عام 
مشوًال لطائفة واســعة من أصــحاب املصــلحة امللتزمني من أجل العمل مًعا بصــورة منســقة لدعم العمليات القطرية بغرض القضــاء 

 يف سياق األمن الغذائي الوطين.  اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع واإلعمال املّطرد للحق يف غذاء كافٍ على 
 

وتكفل عمليات اللجنة   وتشـّجع اللجنة التقارب بني السـياسـات واالّتسـاق يف القضـا� العاملية املرتبطة ابألمن الغذائي والتغذية.
  األشّد تضررًا جراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. حاب املصلحة، خاصةً إمساع صوت مجيع املعنيني من أص
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