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 ،السيدات والسادةحضرات 

 
 : والغبببيا يبببة الزراعيبببة النظم حتويببب " وهو ،املنظمبببة ملؤمتر واألريعني الثبببا يبببة كبببدورةلترحبببل يكاياببببا  ملورببببببببببببببو  الر يسبببببببببببببب  

 ل عاج  يف  ظمنا الغيا ية، واإلجراءات ذات الصببببببببببببببكة إحداث حتو  ضببببببببببببببرورة ي قر  ن  وحن ."العم  إىل االسبببببببببببببب اتياية من

ر يابوكبنا ارببر إحلاق املزيد من األلكاميع، دون ويابميات كافية أغيية مغيية ان توفري ر و لاب  يابون مبقداليت يتعني اختاذها 
 ظم  إىلل دعم التحو  غىن عن ا ل ال من األمور اليتو  مغيية.غيية من تزويد  فسبببببببببببببب ا أاملسببببببببببببببتقب  ن أجيال ويطريقة متاب  

ترحل يكايابا و  .عالةفوأطر عاملية غيية لزراعة واألا حوكمة انجعة يف جمايلقادرة عكى الصبببمود ربببمان غيا ية مسبببتدامة و 
 ضمار.يف هيا املعكى عاتق ا من التزام نظمة املا أخيته مب

مبوجبه تركز بكايابا ف .من أولوايت التعاون اإلمنا   البكاياب أولوية ا ل إىل  ظم غيا ية أكثر اسبببتدامة أيضببب  التحو    يشببباب  و 
 الزراعة مث مارسبببببببببببببات أكثر اسبببببببببببببتدامة الن وض مبطريق عن عكى االسبببببببببببببتدامة اإليابولوجية واالجتماعية واالقتصبببببببببببببادية  

االسبببببتادام املسبببببتدام لكموارد عزيز األولوية لسبببببالسببببب  القيمة ااكية واألسبببببواق ااكية "اإلقكيمية"، وتسبببببناد وإ، اإليابولوجية
 ، واليت ه  من املسا   اليت ال غىن عن ا يف ظ   تغري املناخ.دمات النظم اإليابولوجيةخل كفاءة  أكثر واستادامالطبيعية، 

اليني من الناس ان مبج  يز ، 19-جا حة كوفيدتفش   لتزامن مع وتغري املناخ، نزاعات الال يزال استمرار ، سف الشديدأللو 
 عدم املسبببببببببباواة يعزى إىل تضببببببببببور الناس جوع ا أن  درك أن يتعني عكينا الفقر املدقع وا عدام األمن الغيا  . و  مسببببببببببتنقعيف 

يف ربمان األمن الغيا   ال غىن عن ا مسباةة  النسباءتقدم و  .العامل عدم كفاية اإل تاج إىل كى املوارد وليس عصبول يف احل
 غري متنبباسبببببببببببببببل. شبببببببببببببباببب  ي نطبباهال تزال تا عببدام األمن الغببيا   تببداعيببات  غري أنالعببا ،  رجبباءأخمتكف والتغببييببة يف 

لابام   هن ادور أأتدية لتمابني النساء والفتيات من األةية  ا حاسميظ  حتقيق املساواة يني اجلنسني أمر  هيا املنطكق، من و 
النظم الغيا ية العاملية حتو ل ابون يالدعوة إىل أن يف يكايابا سببتمر ، تضببمارالنظم الغيا ية. ويف هيا امليف  لحتو  إحداث يف 

 ومعاجلة أوجه عدم يكايابا إىل جع  النظم الغيا ية أكثر مشوال  سببعى قوق اإل سببان. وتحلا عكى هنج  وقا م  ا وشببامال  منصببف  
 والفرص نافع  مل ،مث  أصبببحاحل احليازات الصبببغرية والنسببباء والشبببباحل ،سبببتضبببعفةمتتع الفئات امل مشبببة واملابفالة املسببباواة ل

 .التنمية املستدامةفع عاكة النظم الغيا ية ودتتيح ا اليت ميابن أن 

، واحلاجة املكحة إىل إعادة إخفاقاتو ربببببببعف من مواطن   ظمنا الغيا ية م ا تعا يهعالكثام  19-أماطت جا حة كوفيد وقد
األدلة، ميابن ا مة عكى وققادرة عكى الصبببمود و  مسبببتدامة  ظم غيا يةإجياد ربببرورة دت عكى أفضببب . وشبببد  عكى حنو البناء 



قوة ها، اليت ال حول وال الفئات يد العون إىل  د  م وعن طريق االفقر يف العا ، احليكولة دون تزايد مسببببببببببببببتوايت من خالها 
 ط في ا العا .اليت يتاب  كتعايف من حالة الطوارئ الصحية لعكى سبي  اليكر ال احلصر،  ارعني والنساء والشباحلصغار املز ك

مدى أةية التعاون املتعدد  تتعزز يفع  اجلا حة املتفشبببببببببببببية حالي ا،اليت و العا ، تكق  يظالها عكى التحدايت اليت كما تؤكد 
إصببببببببببببببال  عمكيببة ، تنفببي لألغبييبة والزراعبة حكول. وحنن حبباجبة إىل منظمببة قويبةمبا يكزم من إلجيباد  عتبببارأ أداة األطراف 

 جلو  وحتوي  النظم الغيا ية دحر اعكى الصببببببببببببببعيد القطرا، من أج  الناا  يف خاصببببببببببببببة منظومة األمم املتحدة اإلمنا ية، 

 .ستدامةعكى درجة أكرب من االإىل  ظم 

أهداف التنمية  يكوغية مسبببببببببببباةة حامة يف عقد العم  ويف إحراز تقدم يف قمة األمم املتحدة لكنظم الغيا شبببببببببببباب  وسببببببببببببت
 نظمة امل ن حنث  وحن ة.ل يف النظم الغيا يعكى إحداث حتو  مبثاية حمفز سبببببببتابون القمة كما .  كافة  املسبببببببتدامة السببببببببعة عشبببببببر

يكايابا حيدو . و صببببببباعداتو هنج شبببببببام  تعني اعتماد لكقمة. وي يةتحضبببببببري عمال اليف األم م ور املواظبة عكى أتدية دعكى 
 عم  لكمنظمة االسبببببب شبببببباد  ا يف ما تقوم يه من ينبغ  متايعة،  تا ج مكموسببببببة وإجراءات سببببببفر القمة عن أن تاألم  يف 

اعتماد سبببببب  إدراج القطا  اخلاص و من األةية مبابان عكى أ ه التشبببببديد يكايابا  ذلك، تود   إلربببببافة إىل يف املسبببببتقب . و 
 .2030 خطة عامإذا أردان حتقيق  موي جديدة لكت

أهداف التنمية من  2 اهدفالتقدم يف حتقيق  تسببببببببببببببريع وتريةاملتمث  يف طموح ا ي متمسببببببببببببببابةيكايابا ظ  تتام، يف اخلو 
 من اجملاالت ومثة الابثري طوي . مني أمد منظمة األغيية والزراعة شببببببببببببريك م م ، فإن يكاياباو لنسبببببببببببببة إىل املسببببببببببببتدامة. 

عكيه خالل ق يصبببببباد  اإلطار االسبببببب اتيا  اجلديد اليا سببببببإن نظمة، و امليكايابا و لاب  من رؤى اإلمنا ية ال في ا تتواءم اليت
 .ويكايابانظمة امل أولوايتمدى تواؤم يؤكد لكمؤمتر واألريعني  ةالثا يالدورة 

 : االلتزام املتعدد السببببببببنوات ، أال  وه الابفاءة من قدر قصببببببببىلعم  أ كمنظمة تسببببببببم  ليكايابا الطرق اليت لطاملا ختتار و 

 الصبببببندوقواملسببببباةات املقدمة إىل  املتعددين الشبببببركاء يرامج دعم آليةغري مقيدة من خالل مسببببباةات طوعية يف شببببباب  
ا سببببببببببببببتوى كبري كمنظمة، لتمابني املنظمة من االسببببببببببببببتااية مبلالتايع  التأهي  إعادة وأ شببببببببببببببطة الطوارئ حلاالت اخلاص  جد 

 .نظمةمع املقوا ال تعاوناستمرار الع إىل تطك  ن  مات اإل سا ية. وحنسرعة لألز الو من املرو ة 

 


