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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 العام األمين ،Fabrizio Hochschild السّيد عنه نيابة يلقيها) المتحدة األمم عام أمين كلمة
 (االستراتيجي للتنسيق المساعد

 
 أصحاب املعايل والسعادة،

 
 حضرات السيدات والسادة،

 
 يشّرفين ويسّرين أن أحدثكم عن أولويات األمني العام وعن رؤيته بشأن إصالح األمم املتحدة. 

 
 ذ خطةتنفي   الدولإن أحد األهداف الرئيسييييييية لوصييييييالح هو ومييييييع منظومة األمم املتحدة   موقع أفضييييييل ملسيييييياعدة 

  .2030التنمية املستدامة لعام 
 
بشموهلا  تتسمف أهداف التنمية املستدامة أماتنفيذ أهداف التنمية املستدامة. أمهية األمن الغذائي    اليوم تناولونتوف س

 وطموحها، ومن أجل حتقيقها علينا أن نقّر برتابطها وبتكافلها. 
 

نهما كحمط تركيزنا الرئيسيييييييي هنا، ومها هدفان هاّمان اد وا ما. ولمن أهداف التنمية املسيييييييتدامة  2و 1ل اهلدفان يشيييييييكّ 
: أي الصييحة 3لتحقيق أهداف أخرى مثل اهلدف  اً أسيياسييو  ،عتبمها جزءاً من مشييهد أكبن حني يكتسيييان أمهية أكب بعد

 مجيع الفئات.  راعي: أي ممان جمتمعات مساملة ت16 واهلدف ،اجليدة والرفاه
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 عادة،أصحاب املعايل والس
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

مرات   جدان بالتزامنيو  النزاعو  انعدام األمن الغذائي ، فإنBeasley السييييييّيد اسييييييب ما سييييييبق وأيييييييار إليه املدير التنفيذي
فاقم ت لنزاعاتاوفيما أن معف الوصول إىل الغذاء قد يسبب التوتّر أو يزيده، فإن وكثرياً ما يغذي أحدمها اآلخر.  كثرية،
   معظم األحيان.  ةً األمن الغذائي حدانعدام 

 
  العام املامي وحده، جعلت النزاعات وانعدام األمن الغذائي أكثر  هإىل أنّ  2017ويشري تقرير أزمة الغذاء   العامل لسنة 

 بلداً فريسة انعدام األمن الغذائي احلاد.  13مليون يخص    63من 
 
 اليت تتسم مبستويات مرتفعة النزاعاتأن بيئة ما بعد  2008  عام  Pinstrup-Andersenوجدت دراسة صادرة عن قد و 

البيئات  أكثر من   املائة 40بنسبة ، سنوات 10  غضون  ،لنزاعاتامن انعدام األمن الغذائي قابلة إىل الوقوع جمدداً   
 اليت يتدىن فيها مستوى انعدام األمن الغذائي. 

 
ة ، فإن تغري املناخ يزيد هذا املشييهد تعقيداً إو يعّرا النظم الغذائيةفيديو اله واسييب ما وكر األمني العام   رسييالت ية اهلشييّ

 حول العامل للمخاطر. 
 

قبلة وحافزين للجهود هدفني ييييييييييييييياملني ل مم املتحدة خالل السيييييييييييييينوات املواتفاق باريس  2030ة عام تنفيذ خط ويعدّ 
ملنع األزمات  ،  املراحل املبكرةميييرورة العمل االسيييتباقي  ية فتسيييتجيب إىلأما رؤية األمني العام بشيييأن الوقااإلصيييالحية. 

  اليت تقوا أساس التنمية املستدامة، من االندالع أو التكرار أو التصاعد.
 

وسييييتطلب حتقيق أهداف التنمية املسيييتدامة، وتفعيل الرؤية الوقائية تنسييييقاً أفضيييل عب ركائز األمم املتحدة، من أجل تعزيز 
 طة بناء السالم. أنشمع إلمنائية، مع إرساء روابط مفيدة العمليات الكفيلة ببناء صالت الوصل بني البامج اإلنسانية وا

 
 عمق.تحديات على مسيييتوى التنمية واالحتياجات اإلنسيييانية والسيييياق مرتابطة بالالتكون  و  احلاالت اليت  منا، كثرياً ما

 ، حنتاج إىل هنج أكثر ترابطاً عب منظومة األمم املتحدة. بفعالية هلاومن أجل االستجابة 
 

 خريطة طريق لتغيري فيقّدملياً فكرة واقرتاحاً أو  38 ويعرا التقرير األول ل مني العام بشييأن إعادة ضومييع املنظومة اإلمنائية،
اء وهيئات األمم األعض لدولاوسوف تستمر املشاورات مع  على املستوى القطري. ا مم املتحدة وحتسينهل طرق التنفيذ

  املتحدة كافة حىت هناية العام من أجل التوسع   تلك األفكار واستنباط اقرتاحات ملموسة للتغيري املؤسسي.
 
الغذائي  نهي املنب األول الشييييامل جلميع أصييييحاب املصييييلحة كي يعملوا معاً لغاية حتقيق األمالغذائي العاملي جلنة األمن و 

وإو تفكرون ملياً هذا األسييييييييبوع   أفضييييييييل السييييييييبل لبلوظ تلك األهداف، أقرتح أن تنظروا   كيفية والتغذية حول العامل. 
، واحلد من اسيييييييتبعاد الشيييييييرائ  املعينة النزاعاتالرامية إىل منع  اندماج تلك اجلهود ميييييييمن األموعة األوسيييييييع من ا طوات

 . 2030وتعزيز خطة عام 
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 ،حضرات السيدات والسادةأصحاب السعادة، 
 

د رأيت بأم العني قفملمتاز الذي تؤديه حول العامل. ال يسييييييييعين اختتام كلميت من دون إبداء إعجاة باملنظمة على العمل ا
من الغذائي كيف تتناول مشاريع املنظمة األ  ،مجهوريّة أفريقيا الوسطى وكولومبيا العمل  ي مؤخراً لدى مقرّ  وجودي خالل

 .وتبين سبل املعيشة وتتصدى لالستبعاد، وولك غالباً   مناطق معزولة للغاية وتعاين النزاعات
 

 دة. فإن موظفيها امليدانيني الشجعان واملتفانني يستحقون دعمكم ودعم سائر منظومة األمم املتح
 

 يكراً جزياًل.
 


