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A 

 العاملي الغذائي األمن جلنة

 األربعونالدورة 

 1013أكتوبر/تشرين األول  11-7روما، إيطاليا، 

 ةاألمني العام لألمم املتحدبيان 

 

 DAVID NABARRO ألقاه السيد

 والتغذية الغذائي ألمنااملعين ب العام املمثل اخلاص لألمني

 

 مؤمترإن . مبناسبة انعقاد الدورة األربعني العاملي الغذائي األمن جلنة إىل بتحياتي أبعث أنوري سرمن دواعي  

من أجل  عملال احلكومات مجيع ه يتعني علىأنقرر  اللجنة، هذهبإنشاء  أوصى الذي ،4791 عامل العاملي األغذية

اليوم  رغيف علىاحلصول  أسرةختشى فيه أي  لنو....إىل النمو وهو يتضور جوعا طفل أيالذي لن خيلد فيه  اليوم

 .التغذية سوءبسبب  هوقدرات إنسانأي  مستقبل ق فيهالن يعو ...التالي

 

 حتديبادرت السنة املاضية إىل إطالق فقد .،اجلوع على القضاءاملتعلقة ب اللجنة ؤيةر رني أشاطأونظرا إىل  

وهو يستند إىل . األزمات أوقات يف حتى ،للجميع والتغذية غذاءيتسنى إعمال احلق يف ال حتىمتاما  اجلوع على القضاء

 نقطةتشكل  اللجنة هذهو. هدر أو خسائر األغذية من تقلل اليت الغذائية والنظم املستدامة ةياألسر الزراعةالنهوض ب

 ومنظمات االجتماعية واحلركات احلكومات مع التعاون خالل من الرؤية هذه حتقيق إىل يسعون الذين جلميع مرجعية

 .وثالبح وجمتمع التجارية واألعمال املزارعني
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التصدي  ذاته أيضا إىل الوقت يفمع السعي  الغذائي األمن أزماتا تعاجل إصالحهبعد  الغذائي األمن جلنةوإن  

 .واجلوع الغذائي األمن نعدامال الكامنة األسبابإىل 

 ألمنا قضايا بعض معاجلة على متعددة فاعلة جهاتتتعاون  املتبادلة، واملساءلة الثقة من روحويف إطار  

 ةيالزراع اتواالستثمار احليوي؛ الوقودو ؛األغذية أسعار تقلبو املناخ؛ وتغري ؛األراضي حيازة: الشائكة الغذائي

 .ةاملسؤول

 

وإن . 5142 عام بعدملا  التنمية خطة لصياغة عملية املصلحة أصحاب من وغريها األعضاء الدولوقد بدأت  

 خال عاملإجياد  أنه السنة حددت هذ مدريد يف وكولومبيا اسبانيا استضافتها اليت املستوى الرفيعة املواضيعية املشاورة

 برئاسة اللجنة، هذهوقد اخنرطت . نصبو إليه الذي لمستقبلل ساسيةالصفة األ هو التغذية وسوء اجلوع من

 تزويد ملواصلة عليكم أعولي نوإ. احليوية العملية هذه يف كامل بشكل نيجرييا، من Yaya Olaniran السيد سعادة

 ةاملعني املستوى قة العمل الرفيعةفر يفلقون كل الدعم من مجيع اهليئات توس. اخلربات الالزمةو املشورةب داوالتامل

 األغذية منظمة: وهي مقرا هلا روما تتخذ مناليت  الثالث الوكاالتال سيما والعامل  يف الغذائي األمن ألزمة بالتصدي

 .العاملي األغذية وبرنامج الدولي للتنمية الزراعية ندوق والص والزراعة

 

 كم. اجتماعكل النجاح والتوفيق يف  لكم وأمتنى 

 

 


