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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 الدورة التاسعة واألربعون
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021أكتوبر/تشرين األول  11-14

 ئيس جلنة األمن الغذائي العاملير بيان 

 
 أصحاب املعايل والسعادة، 

 املندوبون املوقرون، 
 الزمالء األعزاء، 

  حضرات السيدات والسادة،
 

 الدورة التاسعة واألربعني للجنة األمن الغذائي )اللجنة(.أعمال افتتاح  مبناسبةيسّرين أن أخاطبكم اليوم 
 

اجملتمعات نطوي على آاثر فظيعة تطال ت 19-كوفيديفيد آخر تقرير عن حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل أّن جائحة  
عكس اجتاه التقدم احملرز وستتتتوت التغذية إىل مستتتتتوجلت أعلى و هنا تؤدي إىل رفع مستتتتتوجلت ا وع إاحمللية حول العامل حيث 
 غريت ا ائحة حياتنا وأماطت اللثام عن مدى هشاشة نظمنا الغذائية.قد و يف العديد من اجملاالت. 

 
كرب من الستتتّكان وفائفأم أو ستتتي ستتتروهنا بستتتبال التعيريات االجتماعية واالقتةتتتادية للجائحة  ومن املتوقع وخستتتر عدد أ

 أن تتفاقم أوجه انعدام املساواة على املستويني الوطين والعاملي.
 
بشتتتتتتعن  لةتتتتتتة يف مطلع العام املاضتتتتتتي  لعت اللجنة أعوتتتتتتاتها وألتتتتتتحات املةتتتتتتلحة لتبادل التجارت والدرو  املستتتتتتتو 

  التداعيات والتعيريات احملتملة للجائحة على األمن الغذائي والتغذية.
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ا إىل فريق اءربات الرفيع املستتتتوى التابع اا إعداد وييقة قوتتتاجل عن آاثر جائحة كوفيد على األمن  19-وطلبت اللجنة أيوتتتإ
  الغذائي والتغذية  أحثكم ليعإا على االطالع عليأا.

 
 حورات السيدات والسادة 

 
  إفأار التزامأا ا ماعي بتوفري توجيأات يف جمال الستتتتتتياستتتتتتات قائمة على 2009والتتتتتتلت اللجنة  منذ إلتتتتتتالحأا يف عام 

األدلة بشتتعن القوتتاجل اات الةتتلة لألمن الغذائي والتغذية للجميع من خالل العمة كمنةتتة لتبادل املمارستتات ا يدة ودفع 
 ضمان اإللغات إىل ألحات املةلحة الرئيسيني كافةإ.إىل على سعيأا  عجلة التقارت بني السياسات. وستوافال اللجنة

 
مت فقد   لعتمادها هنجإا متعدد ألحات املةلحة وشامالإ للجميع  الكثري من اإلجنازات. 2021يف عام  وحققت اللجنة

بشتتتتتعن هنر الزراعة  إقرار اءطوط التوجيأية الطوعية بشتتتتتعن النظم الغذائية والتغذية وتولتتتتتيات على مستتتتتتوى الستتتتتياستتتتتات
اإليكولوجية وغريها من النأر املبتكرة يف دورهتا السابعة واألربعني املعقودة يف فربير/شباط ودورهتا اءالة الثامنة واألربعني 

  املعقودة يف يونيو/حزيران على التوايل.
 

فتياتا وستتتتوالتتتة بعد الل العمة وتشتتترع اللجنة يف مستتتار عملأا التايل حول ااملستتتاواة بني ا نستتتني واكني النستتتات وال
 الشبات  وحتلية البياانت  وعدم املساواة. -بشعن مسارات عملأا األخرى املعتمدة 

 
 حورات السيدات والسادة 

 
تغيري جذري ومنأجي ملعا ة إحداث   حنن حباجة إىل 19- من التحدجلت العديدة الناشتتتتتتتتتحة عن جائحة كوفيدكما يتبنّي 

وسوت التغذية مبوازاة الدفاع عن حقوق اإلنسان والت فيف من وطعة الفقر ودعم التنمية الشاملة  مسائة ا وع واالستدامة
قة. واملستتتدامة للجميع. دث هذا التغيري بةتتورة منستتّ لذلل  فإن  ووحده وجود نظام متني متعدد األطراف من شتتعنه أن دث

  اي قبة.من أكرب أمهية  يكتسيعمة اللجنة وفريق اءربات التابع اا لت 
 

من البلتتتدان تعأتتتدت اللتزامتتتاتا الحتتتداث حتّول يف نظمأتتتا  150أن أكثر من  علمنتتتاويف هنتتتايتتتة قمتتتة النظم الغتتتذائيتتتة  
الغذائيةا  داعية إىل ااملزيد من املشتتاركة واإلنةتتاف  ال ستتيما بني املزارعني والنستتات والشتتبات وفحات الستتكان األلتتلينيا. 

نظم غذائية أكثر  إقامةمن هذا الزخم. وكما أشتتتاران إىل الل من قبة  حنن حباجة إىل لالستتتتفادة ستتتاحنة وحنن نرى فرلتتتة 
 إنةافإا واستدامة وقدرة على الةمود.
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 حورات السيدات والسادة 
 

ة وضع السياسات واءطوط التوجيأية سوى نةف العمة  وال يزال أمامنا النةف اآلخر املتمثة يف تعزيز األخذ ال يشكّ 
 ات وتنفيذها على املستويني احمللي والوطين.بتلل السياس

 
ونتوقع أن ترتجم املنتجات العاملية بشتتعن الستتياستتات الةتتادرة عن اللجنة  مبا فيأا اءطوط التوجيأية الطوعية بشتتعن النظم 

  الغذائية والتغذية وغريها  إىل إجراتات ملموسة على أرض الواقع على الةعيد القطري.
 

ورئيس الةندوق الدويل للتنمية الزراعية   ؛ود كة من املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة  السيد شووأغتنم أيوإا فرلة وج
 تقوم  للتذكري أبننا احباجة إىل أن Beasleyواملدير التنفيذي لربانمر األغذية العاملي  الستتتتتتتتتتتتتتيد  ؛Houngboالستتتتتتتتتتتتتتيد 

تنفيذ اءطوط التوجيأية الطوعية بشتتتتتتتتتعن النظم الغذائية ليد املستتتتتتتتتاعدة إىل اللجنة مبد الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما 
والتغذية وغريها من منتجات اللجنة بشتتعن الستتياستتاتا اليت ميكن أن تستتاعدان على حتستتني إمكانية اغةتتول على أغذية 

  مغذية وميسورة الكلفة تغذي النا  وحتافظ على كوكبنا.
 

م القوية  وإىل إجراتات شتتتتتتتتجاعة وحلول مبتكرة واستتتتتتتترتاتيجيات قابلة للتطبيق من أجة إحداث حباجة إىل التزاماتكوحنن 
 حتّول يف نظمنا الغذائية وحتقيق ليع أهداف التنمية املستدامة.

 
ا بعملنا  وإليكم ليعإا على وامسحوا يل يف اءتام أن أتوجه للشتتتتتتتتتتتتتتكر إىل األمانة على التزامأا املتوالتتتتتتتتتتتتتتة لملوتتتتتتتتتتتتتتي قدمإ 

 أاماتكم الكبرية ودعمكم الكبري للجنة وعلى التزامكم لعادة البنات على حنو أفوة.إس
 

 وشكرإا على حسن إلغائكم.


