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ملاظمة األغذحلة والزراعة مبااسييييالة ااحتلا  للتغذحلة سييييلري الاواحلا ا سيييياة ا ا   -جاللة امللك ليتسييييي الثالث  مالحظات

 2020 و تشرحلن األ/أكتوبر 16. اظمةاملا امسة والسالعني لتأسيس العاملي والذكرى الساوحلة ألغذحلة ابيوم 

 
الذي حلكتسييي شيييرن أ  أبامالك  ن  ذا اليوم التار ي ن  واعي إنه مل السيييي ات والسيييا  ،حضيييرات ، املوقرو ملشييياركو  ا

ا و  بالذكرى السييييياوحلة ا امسييييية والسيييييالعني األربعني و ن نسييييي ته العاملي  يوم األغذحلةبالذي حلصيييييا ت ااحتلا  مابًعا باصيييييً
 .أحلًضا )املاظمة( املتح   األغذحلة والزراعة لألم ة ماظملتأسيس 

 
بالاسيييالة و  ."أفعالاا  ي مسيييتناللاا ،معاً. نامو، ونتغذى، وحنافظ على ااسيييت امة: "شيييعارحتت اظَّ  حل  ذا العام  احتلا  إ  
، من بال  مالا رات وبرامج إقليمية بي  احل ً للعمل اظمة امللل و  األعضاء ن  واضح   ن اء  مبثابة الشعار  و  ذا فإ  يل، إ

 حر آفات اجلوع وانع ام األمن العذائي ااا من تمك  الصييييييمو  سيييييي ر  على و  وقبااء نظ  غذائية أكثر قن سيييييياليل وعاملية، 
 .احمللية وجمتمعاتاابل اناا ن  وسوء التعذحلة

 
األمن الغذائي ألنى بظالله على  مأسيييييييييييياوي أثر 19-كوفي كا  جلائحة  مجيًعا،   ا  لى عليااكما  ،رو وق  املشيييييييييييياركو  امل

ت  ن حتنينه حلتن م فإ  ال، جسيييًما حلًاحت  2030 ت النضيياء على اجلوع ولو  عام . ون الوقت الذي ميثل فيه  والتغذحلة
النضييييياء على اجلوع وضيييييما  منصييييي ي يح لتحنيق املسيييييار الصيييييحا نسيييييري ن ، حنن وبصيييييرحلح العالار . بوتري  بطيئة للغاحلة

ن تنرحلر حالة األمن زري املالوضيييييييييي   اعلى  ذاليت ت    بعض األ لة ميكااا اامالع على و لى الغذاء. حصييييييييييو  اجلمي  ع
ن حا   ،سيتجاوز اجلوعالذحلن حلتجرعو  مرار    ع   األش ا  أشري إىل الذي حل 2020عام ل الغذائي والتغذحلة ن العامل

 من سييكا  العاملميثل نسييالة كالري  و ما و  – 2030ولو  عام شيي   مليو   840 لة مؤبرًا،املسييج  ااجتا ات تواصييلت 
  .ن املائة 9.8تصل إىل 

 
 اإضافيً  اع  ً أ  إىل  ما حلشرينيي  أويل تنرى ن ، ن العمليات ا سابية 19-الااج  عن جائحة كوفي  ثراألض  عا ما نو 

التغذحلة  يقصيياالع   اإلمجايل لاائحة إىل صييلوت اجل ق  حلاضيي  جراءمليو  شيي    132و 83من األشيي ا  حلاواب بني 
لئات ا الة التغذوحلة لل تلاق اسييييييييييتمرار احتما  لنلق حلعين الذي حلالعث على ا ذا السييييييييييياارحلو و ن العامل بال   ذا العام. 

 .19-الااشئ عن جائحة كوفي أساوي امل ااجتماعي وااقتصا يو  يصحثر النتيجة لأل اضعلً ش  السكانية األ
 

عوامل رئيسيييية تؤثر على األمن الغذائي  لهاوالن ر  على حتم   غذحلةاملاألغذحلة كللة ل تشيييك  ت ، سيييا والسيييي ات حضيييرات ال
وما ميكن وفر  و متىل اسييتهالم ما إالااس  ضييطربشييكل عام، حلو الااس. تااوهلا  حليتلغذائي اللوجالات اجو   امن مث على و 

الغذائية اط مناأل تظل   ،العاملأقالي  اللنراء ن مجي  فالالاسيييييييييييالة إىل الع حل  من األشييييييييييي ا  لسيييييييييييوء ا ظ، و  .تكللته حتمل
الذحلن حلعيش السوا  األعظ  ماه   ،مليارات ش   ن العامل 3ما حلزحل  عن  تعذر علىإنه  لااحلنا  . صعالة املاا الصحية 

بشيييييكل إ   ل ت على شييييييء فإمنا ت     ذه ا نائق و  .2017ن عام  غذائي صيييييحيط منتكللة ل حتم ،فرحلنيا وآسيييييياأن 
غذائي صيييييحي، منط اليت تسيييييا   ن غذحلة املغذحلة  لض تكللة األتضيييييافر علياا مجيًعا بذ  جه  مب لى أنه جيعواضيييييح 
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علياا، وجيب . أجل زحلا   اسيييييتهالكها منوذلك غري ا من األغذحلة الغاية بالربوتياات، ر واللواكه واأللالا  و اا ضيييييباصييييية 
 .وننالل نر  ن، أ  كحكومات و و 

 
ن تكاليف الصيحة املالاشير  وغري   ائلاخنلاض من شيأنه أ  حلسيلر عن غذائية صيحية أمناط حنو   أكرب حتو  إح اث  بأ 

 .املغذحلةغذحلة كالري  ميكن استثمار ا لتنليل تكللة األنيق وفورات  حتوبالتايل عن املالاشر ، 
 

العاملي  ذا العام والذكرى السيييياوحلة ا امسيييية والسييييالعني ألغذحلة اأناا حنتلل بيوم  رم نحنن  ،وقرو املاملشيييياركو  والضيييييوت 
أساوحلة آثار مكا  هلا اليت   19-كوفي اامجة عن جائحة  ري املعتا  بسالب ااضطرابات الاظمة على  ذا الاحو غاملتأسيس ل
ن  ىعلى األمن الغذائي والتغذحلة أقو وبيمة الانعكاسيييا ا وق  كا  و . العاملن  اتنظ  الصيييحة وااقتصيييا مالت شييياملة و 

 .يةائالغذالاظ  و  ياكل السوق  الالل ا  اللنري  اليت تعاين من ضعف و شاشة
 

 لتعان وتاليذ بطط اوضييييييييييييي  ن و   حلشيييييييييييييرعو  الالل ا  وقا  ا، لتذكري وا  آ  األ هبأناعتناً ا راسيييييييييييييً ا تن  عأولذلك، 

سييييتكو  حسيييين أأفضييييل و  غذائيةنظ   قامةإمن أجل  ذه اللرصيييية اعتما  حلو  مالتكر  غتاام اب ،19-جائحة كوفي من 
 جراءات النيام على وجه السييييييرعة بوضيييييي  إذلك عن مرحلق حتنيق ميكن و  لصيييييي مات.أكثر قو  وق ر  على الصييييييمو  أمام ا

. الابةني ذائية صحية وتضمن عمالة ائنة وتأمنامًا غ تيحغذائية مست امة ت اأمر قانونية ت ع  نظمً ات و سياسن جما  ال
ا و  املوار  وأكثر اسيييييت امة تعمل على صيييييو  للاليئة مراعية و ماابًيا مارسيييييات زراعية ذكية ااسيييييتعانة مبميكن  كوماتاا أحلضيييييً

 .الطاليعية لألرض وصحتاا ومااباا
 

 كومات والنطاع ا ا  إىل ا با اء  أبتت  مالحظايت يل  امسحوا ، سييييييييا والسييييييييي ات حضييييييييرات ال ،وقرو املشيييييييياركو  امل
زمة  ذه األلتعان من لمي  السييييكا  املسييييتضييييعلني ن العامل م   حل  العو  جلمن أجل الااء تضييييامن عاملي لامل ين، واجملتم  

هو نا جلعل الاظ  الغذائية أكثر مبضيييييييييييييياعلة جمجيًعا لان   األمن الغذائي ونن  التغذحلة. ماع انو اجلوع املاهكة املتمثلة ن 
من ن الوقت ذاته التنلالات والصيييي مات املاابية، م  نكيااا تزاحل   حلتسييييا  هلا الصييييمو  أمامحىت وق ر  على الصييييمو  قو  

 ا لاظ على كوكالاا.و سكا  حلتزاحل  ع     تساع  على تغذحلة  ن املتااو بأسعار غذائية صحية اط أمنإتاحة 
 
 ما ق متهوأشييييييييكر ا على اظمة امل، أو  أ  أ ائ األصييييييييالة عن نلسيييييييييا، وبوشييييييييعالً  ، حكومةً سييييييييوتوعن ل ةاياببال، بتاًماو 

 كل  تسيييييتمر  أوإين آمل وأرجو . تن ر بثمنا  اتب معلى م ى السييييياوات ا مس والسيييييالعني املاضيييييية من  لإلنسيييييانية
الاهوض باجاب ن من ظيمة حىت تتمك  ذوي الاواحلا ا سيييييييييييياة ن  ع   ذه املاظمة العمن مجي  األشيييييييييييي ا  و العامل بل ا  

 .املتمثلة ن النضاء على اجلوع وحتسني التغذحلة واألمن الغذائيباملهمة الااليلة املنا  على عاتنها و 
 
 .إصغائك مجيًعا على حسن ا لك  شكرً و 

 


