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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة السابعة واألربعون

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021فرباير/شباط  8-11

 بيان أمني عام األمم املتحدة
 ،Agnes Kalibata)ألقته السيدة 

 اخلاصة لقمة النظم الغذائية(املبعوثة  
 

 أتوجه أبحر التحيات إىل الدورة العامة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي.

 يعّد األمن الغذائي والتغذية من بني قضااي التنمية واألمن وحقوق اإلنسان األشّد إحلاًحا يف زمننا هذا. 
من أهداك التنمية املسوووتدامة املتميفل يف القضوووا   2أمهية حمورية من أجل حتقيق اهلدك  2021وسووووك تكتسوووي سووونة 

 على اجلوع. 
تؤثر بشووووووووووووووكل مري  على ا تمعات  19-ويفيد آخر تقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل أبّن جائحة كوفيد

  التغذية إىل مسووووتوايت أعلى حع وتعكا ااات التقد  احمللية حول العامل حيث أهنا تؤدي إىل رفع مسووووتوايت اجلوع وسووووو 
 احملرز يف العديد من ا االت ابلنسبة إىل هذت املسألة املعقدة. 

 واملعونة الغذائية ليست هي احلل. 
بل حنن حباجة إىل تغيري جذري ومنهجي ملعاجلة مسائل اجلوع واالستدامة وسو  التغذية مبوازاة الدفاع عن حقوق اإلنسان 

 والتخفيف من وطأة الفقر ودعم التنمية الشاملة واملستدامة للجميع. 
دث هذا التغيري بصورة منّسقة.   ووحدت وجود نظا  متني متعدد األطراك من شأنه أن ُيح

وهذا هو صل  تفكريي الكامن ورا  قمة النظم الغذائية املزمع عقدها يف وقت الحق من هذا العا  يف نيويورك واالجتماع 
 بق هلا يف روما خالل شهر يوليو/متوز. السا
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ا تؤديووه يف هووذت القمووةر بوودً ا من التقووارير املرفوعووة إىل فرق خ ائكم الرفيعي  وإّن للجنووة األمن الغووذائي العوواملي دورًا هووامووً
 املستوى وصواًل إىل منتجاتكم بشأن التقارب بني السياسات. 

من أهداك التنمية املسوووووتدامة  2حة املتعددين ابلنسوووووبة إىل اهلدك وتعّد اللجنة منصوووووتنا الوحيدة ملشووووواركة أصوووووحاب املصووووول
خالل اجلمع بني خمتلف احلكومات وا تمع املدين والقطاع اخلاص والعلما  ومؤسووسووات التمويل وخ ا  األمم املتحدة  من

 وسواهم من أطراك. 
 ا. وهذا ميفال ها  على الشمولية اليت أمتىن تعميمها على املستوى الوطين أيضً 

ومن شووأن اخلطوا التوجيهية واملبادا اليت أصوودرمتوها أن تدعم التوصوول إىل حلول متسووقة قائمة على الطبيعة وياية البي ة 
 ومعاجلة أوجه عد  املساواة وتشجيع احلق يف الغذا  ودفع العمل يف جمال املناخ. 

 من املقرر أن تتفقوا عليها خالل هذا األسووبوع النظم وتتناول اخلطوا التوجيهية الطوعية بشووأن النظم الغذائية والتغذية اليت
 الغذائية جبميع تعقيداهتا وأوجه القصور فيها؛ وستقد  مسامهة كبرية يف قمة النظم الغذائية ومتابعتها. 

وإيّن أشووّجع بشوودة أيع أصووحاب املصوولحة على تنفيذ هذت اخلطوا التوجيهية عند اعتمادهار كما أتعّهد أبن تؤازر أسوورة 
 األمم املتحدة أبكملها ما تبذلونه من جهود. 

 فاألمن الغذائي يف هناية املطاك هو مسألة أساسية تتعلق حبقوق اإلنسان وكرامته. 

 يف اخلتا ر أمتىن ملداوالتكم خالل هذت الدورة العامة النجاح.


