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 العاملي الغذائي األمن جلنة
 الدورة التاسعة واألربعون 

 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 بيان األمني العام لألمم املتحدة )رسالة فيديوية(
 

  رون والزمالء واألصدقاء األعزاء،والشركاء املوق   املندوبون
 

 يشرفين أن أنضم إليكم يف هذه الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(.
 
 .حرجةأنتم جتتمعون يف فرتة ف
 

 اجلوع وسوء التغذية. مضاعفة حدة حتديإىل  19-كوفيد  حةأدت جائإذ 
 

 .خالل السنة املاضية اجلوع رارةم -يف املائة 20أي بزايدة قدرها  -مليون شخص  811ما جمموعه  حيث جتر ع
 

 حتمل كلفة منط غذائي صحي. -شرية أي حوايل نصف الب -شخص  لياراتمويتعذر على ثالثة 
 

 تحدة.قمة النظم الغذائية خالل انعقاد دورة اجلمعية العامة لألمم امل ظمتنويف الشهر املاضي، 
 

 .جليةكانت املنبثقة عنها  والرسالة 
 

 .اليت ينعم هبا العاملغذية من األ اجلميعاستفادة فنحن حباجة إىل اختاذ إجراءات حتولية لضمان 
 

  أن تكون كذلك. وجيبل حمركات حامسة األمهية للتعايف االقتصادي، بل للنظم الغذائية أن تشك   وميكن
 

  على الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة. لقضاءمن أجل ا
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 ضمان العمل الالئق.ول
 

  املتمثلة يف تغري املناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي املهول.و  اليت تعصف ابلكوكب وملعاجلة حاالت الطوارئ
 
  حكومة مسارات وطنية إلحداث حتو ل يف النظم الغذائية. 100القمة، طرحت قرابة خالل و 
 

 حكومة ابلتزامات وإجراءات واضحة. 150وتعهد ما يزيد عن 
 

 تعهدت مبواصلة العمل مع مجيع اجلهات اليت سامهت يف القمة.كما 
 

 من األعمال التجارية وجمموعات اجملتمع املدين.
 

 جمموعات السكان األصليني والنساء والشباب. إىل
 

 النظم الغذائية وتشغيلها يف خمتلف أحناء العامل. عملاملزارعني وغريهم من العمال الذين حيافظون على  إىل
 
 ىل مساعدة اجلميع.ن حباجة إحنو 
 

 مبا فيهم أنتم.
 

 فنحن حنتاج إىل أفكاركم وخرباتكم يف جمال السياسات لدفع عجلة التغيري عرب النظم الغذائية.
 

 األراضي، إىل االستثمارات الزراعية املسؤولة، إىل االستجابة الغذائية الطارئة والوقاية من اجملاعة.من حيازة 
 

 .الصدارةوقد ساعدت منتجاتكم يف وضع هذه القضااي يف 
 

 .إىل جانبكمفأنتم تتمتعون بكامل قوة أسرة األمم املتحدة اليت تقف 
 
  ة اليت حيتاجها عاملنا بشدة.قد آن األوان إلقامة النظم الغذائيو 
 

  ومن أجل كوكبنا. ومن أجل الرخاء. من أجل الناس.
 

  األصدقاء األعزاء،
 

  لنبدأ العمل.
 


