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، وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية (QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

 والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 

 جلنة األمن الغذائي العاملي

 الدورة الثانية واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

 بيان نيابة عن األمني العام لألمم املتحدة 

  

 ،David Nabarro)ألقاه السيد 
 املمثل اخلاص لألمني العام املعين باألمن الغذائي والتغذية(

 

 الدورة الثانية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.املشاركني يف إىل أبعث بتحياتي يسرني أن 

من أجل القضاء على الفقر والنهوض  2030قبل ثالثة أسابيع فقط، خطة التنمية املستدامة لعام  ،اعتمد قادة العامللقد 

 بالرقي والرفاهية للجميع وحلماية البيئة ومعاجلة تغري املناخ.

همية حمورية بالنسبة أود مويكتسي حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية وبناء نظم غذائية مستدامة وقادرة على الص

 .2030التنمية املستدامة لعام خطة إىل جناح 

دون حتقيق تقدم سريع يف القضاء على من وعود  2030التنمية املستدامة لعام خطة ا حتمل  الوفاء مبولن نتمكن من 

لقضاء لاجلوع ونقص التغذية.  كما وال ميكننا القضاء بشكل دائم على اجلوع وسوء التغذية مبعزل عن مسائل أخرى، ف

 ة السبعة عشر.متاما على اجلوع، جيب علينا حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدام
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على حاليا تعكف اعتماد طرق عمل جديدة.  ومنظومة األمم املتحدة  2030التنمية املستدامة لعام خطة تنفيذ تطلب يوس

 لدعم أصحاب املصلحة يف النهوض بهذه املهمة.كمنظمة واحدة حشد جهودها 

ألمن الغذائي إىل اكومي األكثر وموال بالنسبة وتكتسي جلنة األمن الغذائي العاملي، باعتبارها املنتدى الدولي والدولي احل

وتغذية الشعوب، أهمية بالغة ملساعدة احلكومات على الوفاء بالتزاماتها يف جماالت األمن الغذائي والتغذية والزراعة 

 .2030 التنمية املستدامة لعاماملستدامة ضمن إطار خطة 

 وسيكون. املناخ تغري ملكافحة اإلجراءات من مزيد الختاذ باريس يف العامل قادة سيجتمع األول، كانون/ديسمرب بداية ويف

 األغذية، من واملهدر الفاقد من واحلد املستدامة الزراعة ذلك يف مبا الصمود، على والقادرة املستدامة الغذائية النظم دور

 .التحدي هذا رفع يف األهمية حاسم

 ةمن سوري -الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة. فعاملنا اليوم الوشيك إلطار العمل بشأن األمن وإني أرحب باإلقرار

يشهد العديد من األزمات املمتدة اليت تقتضي اهتماما خاصا من جانبنا إذا  -إىل جنوب السودان، ومن الصومال إىل اليمن

 أردنا القضاء على اجلوع.

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة وإن إطار العمل هذا، جنبا إىل جنب مع أدوات مهمة أخرى، مثل 

 حليازة األراضي ومبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة، عناصر مهمة لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. 

ركز هذه السنة على الدور اخلاص للشباب. ونظرا إىل أننا نسعى إىل أن نكون اجليل الذي يشهد القضاء متاما على تكما 

 ع، فإن  جيب علينا ضمان متكني الشباب من أن يكونوا مشاركني نشطني يف جهودنا املشرتكة.اجلو

األوان للعمل كشركاء وبناء واآلن قد آن القضاء متاما على اجلوع هو التزامنا املشرتك. واألهداف املنشودة. لقد مت حتديد 

 اعية وغذائية مستدامة.حركة عاملية فعلية لكفالة احلق يف الغذاء للجميع وبناء نظم زر

 متنحنا خارطة الطريق. فلنبدأ معا، ونصل إىل وجهتنا معا. 2030 التنمية املستدامة لعاموخطة 

 


