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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 باطش/فرباير 8-11

 بيان رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 أصحاب املعايل والسعادة،
 املندوبون الكرام،السادة 

 أصدقائي وزمالئي األعزاء،
 حضرات السيدات والسادة،

 
افتتاح الدورة السابعة واألربعني للجنة األمن الغذائي  ناسبةمبأخاطبكم اليوم يسّرين أن أرأس جلنة األمن الغذائي العاملي وأن 

 .العاملي
 

فقد خسفر عد  أا  من السفّكان وئائم م أو  م    عاًما صفعًبا على األمن الغذائي والتغذية  2020لألسف،  اان عام 
  اما من املتوقع أن تتماقم أوجه انعدام 19-صد  خسارهتا وذلك بسبب التأثريات االجتماعية واالقتصا ية جلائحة اوفيد

   املساواة على املستويني الوطين والعاملي
 

  اللجنة جدواه أاثر من أي وقت مضى  أثبت عمل 19-ورغم التحدايت العديدة اليت سببت ا جائحة اوفيد
 

فمي بداية اجلائحة   العام املاضفففففي  لعت اللجنة أعضفففففا  ا وأصفففففحا  املصفففففلحة لتبا س التجار  والدروس املسفففففتما ة 
 .والتأثريات احملتملة للجائحة على األمن الغذائي والتغذية على املستويني الوطين والعاملي التداعياتبشأن 
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-جائحة اوفيد حوس أتثري املتميزة وثيقة القضففاايا إىل فريق اخل ا  الرفيع املسففتوا التابع للجنة أن يعّد وطلبت اللجنة أيضففً 
على األمن الغذائي والتغذية  و  أاتوبر/ تشرين األوس من العام املاضي  نّظمت اللجنة أيًضا احلدث الرفيع املستوا  19

لتبا س اخل ات واملعارف   إطار  ذا احلّيز المريد والشفففففففففامل للجنة األمن الغذائي العاملي  وتواصفففففففففل اللجنة االضففففففففف الع 
لسياسات والقائمة على األ لة من أجل التغّلب على التحدايت وأوجه انعدام اليقني بدور ا   توفري التوجي ات املتعلقة اب

     ذه المرتة العصيبة
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

  إثبات التزام ا اجلماعي بضففففففففففففمان األمن الغذائي 2009واصففففففففففففلت جلنة األمن الغذائي العاملي  منذ إصففففففففففففالح ا   عام 
خالس عمل ا احّيز لتبا س املمارسفات اجليدة وتوجيه عملية تقار  السفياسفات  وقد اانت والتغذية لإلنسفانية لعا   من 
  مشاراتكم فاعلة   الصد 

 
متعلقة ابلسفففياسفففات  توجي ية اأصفففحا  املصفففلحة  توصفففيات وخ وطً ووضفففعت اللجنة  ابالسفففتنا  إىل ل  مفففامل ومتعد  

وستواصل اللجنة ضمان تلّقي ليع األصوات  والتغذية  وأقّرهتا  بشأن جمموعة واسعة من املواضيع املتصلة ابألمن الغذائي
 .آذاًًن صاغية  واحلماظ على مشولية  ذه اللجنة

 
  بمضففل الدعم الكبري اخل وط التوجي ية ال وعية بشففأن النظم الغذائية والتغذيةوانت ت األسففبوع املاضففي املماوضففات حوس 
ا إىل سفففففعا ة ومرونت م التوافقية موحلوهل  ومسفففففا اهتم الذي قّدمه األعضفففففا  وأصفففففحا  املصفففففلحة    وأتوّجه ابلشفففففكر أيضفففففً

رئيس جمموعة العمل املمتوحة العضففففففوية  على قيا ته  ونتوقع أن جلتتم اجللسففففففة العامة يوم األربعا   Hoogeveen السففففففمري
 .ي ية ال وعية بشأن النظم الغذائية والتغذيةإبقرار  ذه اخل وط التوج

 
ومع ذلك  ما زاس أمامنا الكثري من العمل  فعقب  ذه الدورة السففففففففابعة واألربعني للجنة  سففففففففنسففففففففت ّل املماوضففففففففات حوس 

  و و عمل أييت   الوقت التوصففففيات اخلاصففففة ابلسففففياسففففات بشففففأن ل  الزراعة ا يكولوجية وغري ذلك من الن   املبتكرة
 .اسب ويكتسي أ ية ابلغةاملن
 

واب ضففففافة إىل ذلك  سففففتتناوس اللجنة  ذا العام مسففففألة املسففففاواة بني اجلنسففففني ووكني املرأة ابعتبار ا موضففففوع ا الرئيسففففي 
وسفففنسفففتمر   مناقشفففة مسفففارات عمل أخرا  وسفففن اد اختصفففاصفففات مسفففار العمل  ذا خالس  ذه اجللسفففة العامة  التايل 

  وتماوهتا أيًضابشأن حتليل البياًنت 
 

 حضرات السيدات والسادة،
 

 .حياتنا وأبرزت  شامة نظمنا الغذائية 19-لقد غرّيت جائحة اوفيد
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فنحن حباجة إىل بنا  نظام يتمّتع بقدرة أقوا  وسففتكون قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية فرصففة لالسففتما ة من  ذا الزخم 
األغذية املغذية وأبسففففففعار معقولة من مففففففألا تغذية السففففففكان وضففففففمان  بكثري على الصففففففمو  ويتين إمكانية احلصففففففوس على

 .استدامة اواب األرض
 

وتتمثل إحدا ا مففففارات الواضففففحة إىل التعاون املتني واملثمر ابلمعل بني اللجنة وفريق اخل ا  الرفيع املسففففتوا املعين ابألمن 
املبعوثة اخلاصففففففففة معنا اليوم  Agnes Kalibata ر الداتورةالغذائي والتغذية وقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية    حضففففففففو 

 .وطيلة  ذا األسبوع
 

  اخل وط التوجي ية ال وعية بشأن النظم الغذائية والتغذيةونتوقع أن تسا م منتجات اللجنة بشأن السياسات  مبا يشمل 
 .  قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية

 
رئيس  Houngbo مففففففففو  ونيو املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة والسففففففففيدوأغتنم فرصففففففففة حضففففففففورام معنا ألقوس للسففففففففيد 

ا إىل السففففففيد -الصففففففندويل الدويل للتنمية الزراعية  املدير التنميذي ل ًنم  األغذية  Beasley وسففففففأنقل  ذه الرسففففففالة أيضففففففً
جلنة األمن الغذائي العاملي على تنميذ العاملي: "إننا حباجة إىل  عم الوااالت اليت توجد مقار ا   روما والتزام ا مبسفففففاعدة 

واستخدام اخل وط التوجي ية ال وعية بشأن النظم الغذائية والتغذية وغري ذلك من منتجات اللجنة على املستويني الق رية 
  واحمللي

 
ز ال يشففففكل وضففففع السففففياسففففات واخل وط التوجي ية سففففوا نصفففف، العمل  وال يزاس أمامنا النصفففف، ا خر املتمثل   تعزيو 

  استخدام وتنميذ تلك السياسات على املستويني احمللي والوطين  حداث التأثريات املنشو ة على املستوا العاملي
 

إننا حباجة إىل التزاماتكم القوية  وإىل إجرا ات مففجاعة وحلوس مبتكرة واسففرتاتيجيات قابلة للت بيق من أجل حتويل نظمنا 
 .ستدامةالغذائية وحتقيق ليع أ داف التنمية امل

 
م للجنة  وأمففففففففكرام اذلك على التزامكم كوامسحوا يل أن أختتم الميت فأمففففففففكرام ليًعا على مسففففففففا اتكم الكبرية و عم

 .إبعا ة البنا  على حنو أفضل
 

 .أنتم األب اس
 

 مكرًا جزياًل 


