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 العاملي الغذائي األمن جلنة
  الدورة السابعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
 1 2021فرباير/شباط  8-11

 ملخص الرئيس –احلدث اخلاص الرفيع املستوى للجنة األمن الغذائي العاملي 
 
 

اخلاص الرفيع املستتتتتتتتتتتتيو  حلوتتتتتتتتتتتتمن أعل ل احلوامة العاملية من     األمن الغذائي  احلدثنظمت جلنة األمن الغذائي العاملي 
يف ومت أنظيمت  ليعك  مدتد  الوتتتتتتتتتتتتتتمولية 2020 ايوحلر/أوتتتتتتتتتتتتتتر ن األو   15إىل  13لفرت  من ملتد  الالالتة  ، يف ا اواليغتذ تة 

شخص ا احلدث الذي اسيمر ملد  الالالة  ، يف مبا ا ذلك  5 000األساسي للجنة. وحلوك  عا يف مت أسجي   اثر من 
اجمليمع املدين ومنظمات غري حلني ممثلني من احلكومات ووااالت األمم امليحد  ومنظمات يف مجعت حداثً للوتتتتتتتتتتتتتتراا  12

حكومية ومؤستتتتتستتتتتات من الوماع اخلاص ومؤستتتتتستتتتتات لري ة ومراال للدحوث اللداعية ومؤستتتتتستتتتتات مالية  ولية وإقليمية. 
ستتتتد  حالة األمن الغذائي العاملي و على ما  لي: ) (  2وأرالت املناقوتتتتات لال  اجللستتتتات العامة الثالالةيف امللخ تتتتة     يف

واجلهو  الالزمة "إلعا   الدنا  حلوتتتتتتتتتتتك   فضتتتتتتتتتتت "؛ ) ( و  ية  19-؛ )ب( وأتالريات اوفيد2030ا حنو عا  املضتتتتتتتتتتتي قدمً 
اليوصتتتتتتتتتتتيات وموتتتتتتتتتتتروع  اخلموط اليو يهية الموعية للجنة األمن الغذائي العاملي حلوتتتتتتتتتتتمن النظم الغذائية واليغذ ةموتتتتتتتتتتتروع 

يف ابلنستتتتتدة ألمدار مؤةر قمة ج املديكر  األلر الستتتتتياستتتتتاأية للجنة األمن الغذائي العاملي حلوتتتتتمن اللداعة اإل كولو ية والن ه
 .2021األمم امليحد  حلومن النظم الغذائية ا عا  

  

                                                      
 2020 األو  ايوحلر/أور ن  16إىل  12ان من املورد عودما ا الفرت  من ا   1
وغريما من مسيندات احلدث اخلاص الرفيع املسيو  والعروض املودمة مياحة على صفحة جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة لديا ت اخلمية املسيلمة ا  2

 nutrition/en-and-security-food-on-event-special-level-high-s/home/events/cfshttp://www.fao.org/cf/ ابألحداث:

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
http://www.fao.org/cfs/home/events/cfs-high-level-special-event-on-food-security-and-nutrition/en/
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 2030ا حنو عام وسبل املضي قدم   جولة أفق بشأن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملاليوم األول: 
واليور ر اخلام   2020حالة األمن الغذائي واليغذ ة ا العامل لعا   لستتتتتتة اليو  أداعيات وأوصتتتتتتيات أور ر  تاستتتتتتيكوتتتتتتف

حلنا  ستتتتتتر  ة عاملية "األمن الغذائي واليغذ ة: عوتتتتتتر لفر ق اخلرا  الرفيع املستتتتتتيو  الياحلع للجنة األمن الغذائي العاملي حلعنوان 
  3 عرتفان ابحلا ة إىل حتو   النظم الغذائية ليحويق  مدار الينمية املسيدامة. لذ نال"يف 2030عا   حىت

الغذائي واليغذ ة واآلاثد الستتتتتتتتتتتتتتلدية  األمنعلى احلا ة امللحة لعك  االجتامات املولوة للغا ة ا جما  املتحدثون و اّد 
يف مع اليوتتتتجيع على "إعا   الدنا  حلوتتتتك   فضتتتت "يف ودحّدوا ابلعلو  اليحو لية والن هج الوائمة على األ لة 19-جلائحة اوفيد

للجميع. ومت  ميسود  الكلفةحنو حتويق نظم غذائية مسيدامة وقا د  على ال مو  ومن فة وشاملةيف و مناط غذائية صحية 
 ق اخلرا  الرفيع املستتتتتتتتيو  الياحلع للجنة األمن الغذائي العاملي ا حليوصتتتتتتتتية أور ر "النص الستتتتتتتتر ي العاملي" لفر الرتحيب عمومً 

إىل األحلعا  األدحلعة احملد   ليعر ف األمن الغذائي )أوافر األغذ ة وإمكانية  االستتتتتتتتتتتيدامةوالواالة حلوتتتتتتتتتتتمن إ تتتتتتتتتتتافة ( 2020)
يف 2020احل و  عليها واسيخدامها واسيوراد اإلمدا ات منها(يف واذلك حليور ر حالة األمن الغذائي واليغذ ة ا العامل لعا  

رتار جبائل  نوحل  للستتتال  املمنوحة إىل حلر مج اما مت الرتحيب حلنهج "ال تتتحة الواحد " ملعاجلة املوتتتاا  املنهجية. ومت االع
ا ليحويق  مدار الينمية األغذ ة العاملي لألمم امليحد  ايذاري أبن األمن الغذائي وستتتتد  الستتتتال  ميالزمانيف و ن العم  معً 

العم   عوداملستتتيدامة  مر  تتترودي. وشتتتد  امليحدالون على   ية مضتتتاعفة االستتتيثمادات ا األمن الغذائي واليغذ ة لال  
من      مدار الينمية املستتتيدامةيف املستتتيمد  من مل ج من املستتتاعدات اخلاد ية واملواد  احمللية على املستتتيو  الوط يف مع 

 إشاد  حمد   إىل   ية ةكني اسيثمادات الوماع اخلاص.
 

ا قليمية والوطنية وفوً جلنة األمن الغذائي العاملي وأكييفها مع الستتتتتتتتتتتتتتياقات اإل 4إىل استتتتتتتتتتتتتتيخدا  منيجاتاملتحدثون و عا 
ملنظمة  املدير العام ستتتتتتتل  لليوصتتتتتتتية ذات ال تتتتتتتلة الواد   ا أور ر النص الستتتتتتتر ي العاملي لفر ق اخلرا  الرفيع املستتتتتتتيو . و 

الضتتتتتتتتتتتتتتو  على  عو  جلنة األمن الغذائي العاملي إىل ا  من املؤةرات اإلقليمية  )املنظمة( املتحدةاألغذية الزراعة لألمم 
لعرض منيجاهتا وأوتتتتتجيع استتتتتييعاما واستتتتتيخدامها على املستتتتتيو،ت اإلقليمية والومر ة  2020ملنظمة األغذ ة واللداعة لعا  

ذ  العمليةيف وابليايل املستتتتتتتتتتتتتتاعد  ا أرمجة و عا املد ر العا  مجيع موظفي املنظمة ا امليدان إىل املستتتتتتتتتتتتتتاعد  ا م واحمللية.
عن قاعد  حليا ت  د د  ستتتتتتتتتتتتهلة  رئيس الصنننننننننندوق الدو  للتنمية الزراعيةالكلمات إىل  فعا  ا امليدان. واوتتتتتتتتتتتتف 

جلنة األمن الغذائي العاملي امل تتتتتممة ليوستتتتتيع نماأ الوعي حلوتتتتتمن اليوصتتتتتيات واإلدشتتتتتا ات  5االستتتتتيخدا  جلميع منيجات
ملوتتتتتتاداني على ااملدير التنفيذي لربانمج األغذية العاملي الواد   ا مذ  الواثئق وحتستتتتتتني ستتتتتتهولة الوصتتتتتتو  إليها. وحّ  

لكة امليحد يف املستتتتتتتتيضتتتتتتتتيف حلدث الدود  ا املم وزير الدولة للبيئةمواصتتتتتتتتلة الكفاع  تتتتتتتتد اجلوع وستتتتتتتتو  اليغذ ة. وحّ  
السا سة والعور ن ملؤةر األطرار ا اأفاقية األمم امليحد  اإلطاد ة حلومن أغري املناخيف على إعا   أو ي  اإلعا ت اللداعية 
حنو ستتتتياستتتتات  اثر استتتتيدامة الستتتتيخدا  األدا تتتتي وإنيا  األغذ ة إلطعا  عد  ميلا د من ستتتتكان العامل مع احلفا  على 

اليت نوتتتتتتترتي ما األغذ ة ونستتتتتتتيهلكها مي اليت أوو  مذا الدماد  اثر من  المر وة"إن لينوع الديولو ي ووقف أغري املناخ. ا
                                                      

وأور ر فر ق اخلرا  الرفيع  http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/ :2020أور ر حتتتالتتتة األمن الغتتتذائي واليغتتتذ تتتة ا العتتتامل لعتتتا    3
 //:www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdfhttp: 2020املسيو  لعا  

http://www.fao.org/cfs/cfs- ائي العتتتاملييف دا ع موقع اللجنتتتة على العنوان اليتتتايل:للح تتتتتتتتتتتتتتتو  على قتتتائمتتتة اتتتاملتتتة مبنيجتتتات جلنتتتة األمن الغتتتذ  4

home/products/ar/ 
 على العنوان اليتتتتتتايل:أيوفر قتتتتتتاعتتتتتتد  حليتتتتتتا ت ال تتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتدوأ التتتتتتدويل للينميتتتتتتة اللداعيتتتتتتة متتتتتتذ  اخلتتتتتتاصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة مبنيجتتتتتتات جلنتتتتتتة األمن الغتتتتتتذائي العتتتتتتاملي   5
/products.ifad.org-https://cfs 

http://www.fao.org/publications/sofi/2020/ar/
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/ar/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/products/ar/
https://cfs-products.ifad.org/
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 وزير الزراعة اإلندونيسننيوصتترع  اليدمري الديئي الذي  هد  أبزمة  من غذائي".  ضتًتايف وا حلوة مفرغةيف   ي شتتي  رلريف
جلنة األمن الغذائي العاملي حامسة حلوك  ميلا د ملناقوة األولو،ت املورتاة من " صدحت  ن  ا مذا الوقت غري املسدوأيف 

على استتتتتتتييعاب  لرابطة أمم جنوب شنننننرق  سنننننياوشتتتتتتتجع  ئب األمني العا       اليماستتتتتتتك الستتتتتتتياستتتتتتتي حلني الدلدان".
الستتتيثمادات املستتتؤولة ا عن ايف مت أكييف املدا ئ اخلاصتتتة ابواستتتيخدا  منيجات جلنة األمن الغذائي العاملييف وقد  عر تتتً 

 Martien vanليكون مبثاحلة إطاد لالستتتتتتتتتتتتتتيثماد جلميع الدو  األعضتتتتتتتتتتتتتتا . واقرتع الستتتتتتتتتتتتتتيد  6ا اللداعة ونظم األغذ ة

Nieuwkoop  ا ا املدا ئ اخلاصتتتتتتتة للمضتتتتتتتي قدمً العم  حلوتتتتتتتك  واليق مع جلنة األمن الغذائي العاملي  البنك الدو من
 قياس اسيخدامها على املسيو  الومري.نظم األغذ ة من لال  الرتايل على ابالسيثمادات املسؤولة ا اللداعة و 

 
ومت االعرتار ابلنهج الوتتام  للجنة األمن الغذائي العاملي وأفو ضتتها الفر د لدعو  مجيع  صتتحاب امل تتلحة ا جما  األمن 
الغذائي واليغذ ة ليعل ل اليعاون والينستتتتتيق واليوادب واالأستتتتتاأيف مما  ستتتتتمف ابملرونة واليكيفيف فضتتتتتالً عن   ية الوتتتتترااات 

غذا  للحق ا  املمر من  مدار الينمية املستتتتتيدامة واإلعما   2ليحويق اهلدر الوو ة حلني  صتتتتتحاب امل تتتتتلحة امليعد  ن 
. و ادت طرائق العضتتتو ة الوتتتاملة واليوافق ا املن تتتة احلكومية الدولية ألصتتتحاب امل تتتلحة امليعد  ن الياحلعة للجنة اار  

يف ا ما  يعلق حليوادب ستتتتتياستتتتتات األمن األمن الغذائي العاملي  ن اللجنة مي اهليئة األاثر أوتتتتتادايةيف وذات ال تتتتتلة الواليوة
 2021.7الغذائي واليغذ ةيف ال سيما ا سياأ مؤةر قمة األمم امليحد  حلومن النظم الغذائية املورد عود  ا عا  

 
 على األمن الغذائي والتغذية يف العامل هوأتثي  19-كوفيداليوم الثاين:  

على األمن الغذائي واليغذ ة والنظم الغذائيةيف ووفرت فرصتتتتتتة ملناقوتتتتتتة ما ميكن  19-استتتتتتيكوتتتتتتفت  لستتتتتتة اليو  راثد اوفيد
ألصتتحاب امل تتلحة الويا  حل  لالستتيجاحلةيف وإعا   حلنا  النظم الغذائية وأعل ل قددهتا على ال تتمو  لدمج االستتيدامة ا مجيع 

  حلعا ما الثالالة )االقي ا  ة واال يماعية والديئية(.
 

يف الذي ذار  ن  تتمان الوصتتو  إىل  مناط غذائية مغذ ة ورمنة املدير العام ملنظمة الصننحة العامليةواستتيمع املوتتاداون إىل 
املدير العامل ملنظمة  ستتتتل  . وابملث يف 19-ومستتتتيدامةيف نب  ن  كون حجر اللاو ة ا االستتتتيجاحلة لكوفيد وميستتتتود  الكلفة
الضتتتتتتتو  على المديعة املرتاحلمة لليحد،ت اليت نوا ههايف مبا ا ذلك قضتتتتتتتا، ال تتتتتتتحة العامة والعم  واألمن  العمل الدولية
الضو  على ما اعير  فرصة   د  إلعا   اليفكري ا النهج اليوليد ة وإعا   الدنا  حلوك   فض يف ومي  سل  الغذائي. اما 

ةيف ي عن منظمة األغذ ة واللداعةيف وال تتتتندوأ الدويل للينمية اللداعدستتتتالة مت موتتتتادايها   ضتتتتاً ا حليان موتتتترت  صتتتتدد مؤلراً 
، رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء Martin Coleوقد  الستتتتتيد  8ومنظمة ال تتتتتحة العامليةيف ومنظمة العم  الدولية.

على األمن الغذائي  19-حلعنوان "راثد  ائحة اوفيد قضتتتتتتتتتتتا،واليوة  الياحلع للجنة األمن الغذائي العاملييف الرفيع املسنننننننننتوى
الضتتو  على  ستتل  و  9واليغذ ة: أمو ر استتيجاابت فعالة على مستتيو  الستتياستتات من     الي تتدي للجوع وستتو  اليغذ ة"

 جما  يف مبا ا ذلك أعل ل  ود أنستتتتتتتيق جلنة األمن الغذائي العاملي للجهات الفاعلة االستتتتتتتياستتتتتتتاأيةيوصتتتتتتتيات الالعد د من 

                                                      
 /a.pdf866au-a/3http://www.fao.org املدا ئ اخلاصة ابالسيثمادات املسؤولة ا اللداعة ونظم األغذ ة مياحة على العنوان اليايل:  6

 summit-systems-https://www.un.org/ar/foodموقع مؤةر قمة األمم امليحد  حلومن النظم الغذائية:   7
 en/index.htm--lang/757974speeches/WCMS_-and-ilo/newsroom/statements-the-https://www.ilo.org/global/aboutدا ع:   8
 /en.pdf1000en/cb1000cb/3http://www.fao.orgلفر ق اخلرا  الرفيع املسيو  مياحة على العنوان اليايل:  الوضا،واليوة   9

http://www.fao.org/3/a-au866a.pdf
https://www.un.org/ar/food-systems-summit
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_757974/lang--en/index.htm
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf
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و قّر ميحدالون رلرون حبستتتتن أوقيت و  ية  العاملية اليت أيعام  مع  وانب األمن الغذائي واليغذ ة للجائحة. اتالستتتتياستتتت
اجلائحة   ت إىل . واأفووا على  ن 19-إ را ات جلنة األمن الغذائي العاملي وفر ق اخلرا  الرفيع املستتيو  استتيجاحلًة لكوفيد

حل  حلني الوماعات اللداعية وال حية واليغذو ة واالقي ا  ة واال يماعيةيف واحلا ة إىل نظم أفاقم عد  املساوا  و ظهرت الرتا
غذائية قا د  على ال تتتتمو  ومينوعة ابإل تتتتافة إىل إ را ات مستتتتيعر تتتتةيف مث  ةج "ال تتتتحة الواحد "يف واليوستتتتع ا حلرامج 

امليحدالون الضو  على   ية  مان  سل  هدفة. و احلما ة اال يماعية وشدكات األمان )ال حية واليغذو ة واليعليمية( املسي
مستتتتتاحة إل را  حواد شتتتتتام يف واذلك أوادب الستتتتتياستتتتتات واأستتتتتاقها ليوتتتتتم  الوضتتتتتا، الديئيةيف وال تتتتتحة العامةيف وحووأ 

. وزيري الزراعة يف األرجنتني واهلنداإلنستتتتتتتتتتتتان والعم يف واجلدو  االقي تتتتتتتتتتتتا  ةيف واألمن الغذائييف على النحو الذي قدم  
على األمن  19-اليت قدمها فر ق اخلرا  الرفيع املستتتتتتتتتتتتتتيو  حو  راثد  ائحة اوفيد الوضتتتتتتتتتتتتتتا،عن اليود ر لواليوة و  عرب 

الغذائي واليغذ ةيف ابإل تتتتافة إىل عمليات اليوادب حلني الستتتتياستتتتات ا جلنة األمن الغذائي العاملييف اليت هتدر إىل االنيوا  
 حلنا حنو نظم غذائية  اثر قدد  على ال مو  واسيدامة.

 
يف منا  حا ة إىل 19-حلستتدب اوفيدوا اخليا يف مع أفاقم مستتيو،ت انعدا  األمن الغذائي العاملي وستتو  اليغذ ة والفور 

 ما  لي:
  ا؛ايفية اسيجاحلة النظم الغذائية الحييا ات الفئات األاثر  عفً   رصدمواصلة 
  ا ما  يم  و أوستتتتتتتتيع نماقهايف ال ستتتتتتتتيما ا قماعي األغذ ة واللداعة الذ ن غالدً  برامج احلماية االجتماعيةونوتتتتتتتتر

 اسيدعا  ا  و ما  يمالران حلوك  لاص؛
  يف اليت أعلز األستتتتتتتتتتواأ الوا د  على ال تتتتتتتتتتمو  احمللية واإلقليمية والنهج املديكر  الزراعة املسننننننننتدامة وا ليةوأعل ل

ا ذلك اإل كولو يا اللداعية(يف فضتتتتتتتتتالً عن أعل ل الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات العامة لألقاليم الر فية اليت أرال على اللداعة  )مبا
 األسر ة وةكني املر  ؛

   يف من     ةج منستتتتق للستتتتياستتتتات عر جماالت ال تتتتحة الغذائي والتغذية هنج منهجي مسنننتعرأل لألمنوأد
 والعم  واليغذ ة والنظم الغذائية؛

  ا جما  حتويق العد د من  مدار الينمية املسيدامة؛ الرفع للنظم الغذائيةبتأثي واالعرتار 
 ا احلكومات واجلامعات ونظم األمم امليحد  واملنظمات واملؤستتتتتتستتتتتتات  –ا ا  مكان  وتفكيك الصنننننوامع– 

وأعل ل الرواحل  الوائمة على ةج "ال تتتتتتتتتتتحة الواحد " من املنيجني إىل املستتتتتتتتتتتيهلكنييف من     أعل ل نظم غذائية 
امةيف مث  اللداعة ا وممادستتتتتتتات إنيا  مستتتتتتتيد اثر قدد  على ال تتتتتتتمو  واستتتتتتتيدامةيف مبا ا ذلك أوز ع  اثر إن تتتتتتتافً 

 اإل كولو ية.
 

 اليوم الثالث: حتول النظم الغذائية
اخلموط اليو يهية الموعية للجنة ابليلامن مع الذار  الستتتنو ة لليو  الدويل للمر   الر فيةيف استتتيكوتتتفت  لستتتة اليو  صتتتلة 
األمن الغذائي العاملي حلوتتتتتتمن اللداعة األمن الغذائي العاملي حلوتتتتتتمن النظم الغذائية واليغذ ة واليوصتتتتتتيات الستتتتتتياستتتتتتاأية للجنة 

اإل كولو ية والن هج املديكر  األلر  )و عما  جلنة األمن الغذائي العاملي األلر ( أبمدار مؤةر قمة األمم امليحد  حلومن 
  النظم الغذائية.
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اليت ةث  ستتتتتتكان الر ف والستتتتتتكان األصتتتتتتليني والوتتتتتتدابيف  من املكستتتتتتيكيف ،Dali Nolasco Cruzالسنننننيدة ولاطدت 
"ما نلا  حبا ة إىل حتويو  ا االحيفا  حلذار  اليو  الدويل للمر   الر فيةيف من املهم  ن أنلذ ا االعيداد  إن  احلضتتود قائلة 

لألمم املتحدة السيدة  انئبة األمني العامو شا ت  .لاصة عندما  يعلق األمر ابحلق ا الرواأب العا لة وال حة واألدض"
Amina Mohammed  حللجنة األمن الغذائي العاملي الستتتتتيضتتتتتافيها احلدث اخلاصيف ولعملها حلوتتتتتمن اخلموط اليو يهية

حلوتمن النظم الغذائية واليغذ ةيف وقرادما حلوتمن و تع لموط أو يهية للمستاوا  حلني اجلنستني وةكني املر  . و ادت الموعية 
ة األمم امليحد  حلوتمن النظم الغذائية ستيعملون حلوتك  واليق مع جلنة األمن الغذائي العاملي للموتاداني  ن منظمي مؤةر قم

مفوضنننننة االحتار األورو  ت ستتتتتتل ملليماد من  ن املؤةر  ستتتتتتيند على املنيجات والنموذ  الوتتتتتتام  الذي أودم  اللجنة. و 
ا ابملر   الر فيةيف و عت إىل ا لاصتتتتتتتً اميمامً للوتتتتتتترااات الدولية الضتتتتتتتو  على   ية االستتتتتتتيثماد ا األشتتتتتتتخاص الذ ن  ولون 

 استتتتتتتتتتيخدا  نظم املعلومات املدكر  مث  اليور ر العاملي عن األزمات الغذائيةيف وشتتتتتتتتتتجعت على عود مؤةر قمة طموع لألمم
ذائي اليلامات  فر ويا ابألمن الغلللداعة واالقي تتتتتا  الر في مفوأل االحتار األفريقي امليحد  حلوتتتتتمن النظم الغذائية. وف تتتتتّ  

واليغتذ ةيف والينوع الديولو ييف وأداحلري موتاومة املنتاخيف و عا جلنتة األمن الغتذائي العتاملي إىل مواصتتتتتتتتتتتتتتلتة  ودما العتاملي ليعل ل 
رلرون على احلوا ل اهليكلية اليت حتو   ون موتتاداة املر   الكاملة ا اجمليمعيف حىت  متحدثونأوادب الستتياستتات. وشتتد  

الستتلدية للجائحة. ومنا  حا ة إىل أكثيف اجلهو  وأدستتيمها وةو لها للحّد من  اليمالرياتعندما أيحم  اجلل  األار من 
املر   والفييات وةكني املر   ا  ي عم   يعلق  و   عد  املستاوا يف مع إ ال  اميما  لاص للمستاوا  حلني اجلنستني وحووأ 

فرصتتتتتتتتة إلشتتتتتتتترا  الوا   واجلمهود  2021حليحو   النظم الغذائية. و  عد مؤةر قمة األمم امليحد  حلوتتتتتتتتمن النظم الغذائية لعا  
نا  إىل العا  ا ةج شتتتتام  ألصتتتتحاب امل تتتتلحة امليعد  ن حلوتتتتمن اإل را ات املستتتتؤولة حنو إعما  احلق ا الغذا يف ابالستتتتي

العلم والديا ت. واأفق اجلميع على  ن جلنة األمن الغذائي العاملييف ابعيدادما من تتتتتتتتتة األمم امليحد  الوتتتتتتتتتاملة األوىل لألمن 
يً الغذائي واليغذ ةيف ألعب  ودً  و عم أنفيذ نواجت  ومياحلعيها. ومت االعرتار أبن املوا مة  10ا ا اليحضتتتتتتتتتتتتتتري للمؤةرا دئيستتتتتتتتتتتتتت

ايف وأعير جلنة األمن الغذائي العاملي ا و تتتتتتتتتتع  يد خلر  واملعرفة  مران حامسان للمضتتتتتتتتتتي قدمً األمدار( وأوتتتتتتتتتتاطر ا )مع
للمستتا ة ا اليهما. اان  قا امليحدالون اليوادب حلني الينمية والعم  اإلنستتاين والستتال يف ومي صتتلة أيملب إنوتتا  طرأ 

جلنة األمن الغذائي العاملي على مجع طيف واستتتتتتتتتتتتتتع  حلودد  نيومر   لر يف دحب العد د من امليحدال عم  أعاونية  د د .
 االحتاريوزير األغذية والزراعة ا وحلنا  اليوافق ا اآلدا . و و تتتتتتف من  صتتتتتتحاب امل تتتتتتلحة حو  مائد  واحد  للعم  معً 

جتعلنا ندد  حلوتتتتتتتتتتتتتتك  لاص مد    ية العم  الذي أوو  حل  جلنة األمن الغذائي  19-ايف  ن  ائحة اوفيد  األملاين
ي: "حنن حبا ة إىل نظم غذائية قا د  على ال تتتمو  ومستتتيدامة. وليحويق ذلكيف حنيا  إىل جلنة استتتيداقية  وتتتاد  فيها العامل

الضتتتتتو  على اليلا  حلال ما  وزيرة األمن الغذائي يف رولة اإلمارات العربية املتحدةت ستتتتتل ممجيع  صتتتتتحاب امل تتتتتلحة". و 
ليلمت ابستتيخدا  اخلموط اليو يهية الموعية للجنة األمن الغذائي العاملي ابستترتاأيجية وطنية ملوا هة اجلوع واالستتيدامةيف وا

 حلومن النظم الغذائية واليغذ ةيف عند اعيما مايف ام ا   لر  ليوكي  ةج حلال ما للوضا  على اجلوع.
  

                                                      
 ا الومةيف ابإل تتتافة ا قو،ً واليغذ ة إستتتهامً  ستتتيوتتتك  العم  اجلادي على اخلموط اليو يهية الموعية للجنة األمن الغذائي العاملي حلوتتتمن النظم الغذائية  10

حلومن احلوامة املسؤولة حلياز  األدا ي وم ا د األمسا  والغاابتيف واملدا ئ اخلاصة ابالسيثمادات إىل املنيجات الساحلوة مث  اخلموط اليو يهية الموعية 
  حلوتتتتتتتتتمن األمن الغذائي واليغذ ة ا ظ  األزمات املميد  ال تتتتتتتتتا د عن جلنة لجنة األمن الغذائي العاملييف وإطاد العماملستتتتتتتتتؤولة ا اللداعة ونظم األغذ ة ل

 األمن الغذائي العاملي.
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اجلميع"يف ومن منا أتيت  تتتتتتتتتتتتترود  و و  جمموعة مينوعة من  اما اان منا  اأفاأ على  ن  ال  و د "ح  واحد  ناستتتتتتتتتتتتتب
األصتتوات ا  ي عملية لضتتمان أكييف الستتياستتاتيف  و اليداحلري  و الورادات  و عمليات اليحو يف مع الستتياقات واحلوائق 

مستتتتتتؤولية  ار  جلنة األمن الغذائي العاملي إىل حتم مقررة األمم املتحدة اخلاصنننننة املعنية  حلق يف الغذاء و عت  احمللية.
الوا   الوطنيني إىل االستتتتتيفا   حلوتتتتتك  اام  من اللجنة  ابعيدادما املن تتتتتة األوىل لستتتتتياستتتتتات األمن الغذائي العاملييف  اعيةً 

املبعوث اخلاص لألمم حبسب ما مت إصالحهايف ولاصة ا ما  يعلق مبؤةر قمة األمم امليحد  حلومن النظم الغذائية. و شد 
مجيع  صتتحاب امل تتلحة للموتتاداة ا عملية مؤةر الومة حلوتتمن النظم الغذائية  بشننأن النظم الغذائية املتحدة ملؤمتر القمة

 وعد  أفو ت الفرصة إلمساع  صواهتم. 
 

وا  ن اإل اد  السياسية  رود ة ألي عم  حتويل . و ادجتادمم الوطنية مع حتو  النظم الغذائيةوعرض العد د من امليحدالني 
  ية الدد  حلرؤ ةيف وإدسا  اسرتاأيجية ولادطة طر ق أوغيلية وشاملةيف ابإل افة إىل أداحلري املسا لة.  حويوييف وشد وا على

اما شتتتتتتتتتد ت املدالالت على   ية اليثويف اليغذوي ومعاجلة اليغريات الستتتتتتتتتلواية للمستتتتتتتتتيهلكني )حنو اخليادات الغذائية 
ة ال تتتتتحية واالستتتتتيفا   من مدا دات احلما ة اال يماعية. ال تتتتتحية( ابإل تتتتتافة إىل إرحة االحليكادات و عم أستتتتتو ق األغذ 

ا حبستتتتتتب  مدار دئيستتتتتتية مت اليمايد على  ن النظم الغذائية نب  ن أكون مرحبةيف ولكن نب  ن  يم أنظيمها   ضتتتتتتً  اما
  عن أوافر األغذ ة املغذ ة وإمكانية ح و  اجلميع عليها. ليمكني منو الدل  ا املناطق الر فيةيف فضاًل 

 
إىل  ن  ي حتو    والد  مر كييف موتتتتري ً  310 000عن مستتتتا ة مالية للجنة األمن الغذائي العاملي قددما  إسنننبانيالنت و ع

منوذ ي حنو نظم غذائية مسيدامة ومرنة  يملب أغيريات منهجية و ر ئة أضمن العنا ة الوا دة ا ما  يعلق ابلديئةيف وحلرامج 
 احلما ة اال يماعيةيف والسياسات العامة لألدا ي الر فيةيف وامللادعني األسر نييف واملساوا  حلني اجلنسنييف وةكني املر  .

 
 عا ي وغ  غري ا اجلميعيف و شتتتتتتتتتتتاد إىل  ن  اان حداثً احلدث اخلاص شتتتتتتتتتتتاارً  نة األمن الغذائي العامليرئيس جلوالييم 

ومن الوا ف  ننا حبا ة إىل  - ابألفكاد واالقرتاحات واالحليكادات. وأرأد  النظم الغذائية ابلديئة وأدمود صحة اإلنسان
يف ومو  مر حييا  إىل اليلا  2030ليحويق  مدار لمة عا   حتو   النظم الغذائية إىل نظم مسيدامة وقا د  على ال مو 

واستترتاأيجيات طو لة األ  . وحلدعم من اجلميعيف ميكن استتيخدا  منيجات الستتياستتات ال تتا د  عن جلنة األمن الغذائي 
ملستتيدامة. العاملي على نماأ واستتعيف وأكييفها مع احلوائق اإلقليمية والوطنيةيف للمستتا ة ا حتويق مجيع  مدار الينمية ا

جلنة األمن الغذائي العاملي مي مستتتتتتتاحة أوادب ستتتتتتتياستتتتتتتات فر د  للجهات الفاعلة ا جما  األمن ومت اليمايد على  ن 
الغذائي واليغذ ةيف و ةا سيواص  لعب  ودما الوام  وإعما  صوت جملموعة واسعة من  صحاب امل لحة حلومن قضا، 

العمليات اجلاد ة للجنة األمن الغذائي العاملي مدلالت استتتتترتاأيجية ا عملية األمن الغذائي واليغذ ة احلامسة. وستتتتتيوفر 
اليحضتتتري ملؤةر الومة لألمم امليحد  حلوتتتمن النظم الغذائية من حي  أوادب الستتتياستتتات واليو ي  حلوتتتمن الوضتتتا، احلامسة 

اجلنسني وةكني املر  يف ومسادات عملها  املرأدمة ابليغذ ةيف وعلم اللداعة اإل كولو ية واالحليكادات األلر يف واملساوا  حلني
املستتتتتيودلية حلوتتتتتمن الديا ت وعد  املستتتتتاوا  والوتتتتتدابيف مبا ا ذلك  عماً لنواأج مؤةر الومة لألمم امليحد  حلوتتتتتمن النظم 

 الغذائية وأنفيذما.


