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 ، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة،شو دونيوالسيد 

 السيد الرئيس،

 ة،السعادو  املعايل صحابأ

 ،السيدات والسادةحضرات 

 

مبا يف ذلك نقص التغذية ونقص املغذايت الدقيقة والوزن  -اجلوع وسوء التغذية جبميع أشكاله مستوايت من املؤسف أن 
ية غذاأل نكميات م، ورغم إنتاج  سننننننننننتي املن نننننننننرمتيم احملرز خالل الرغم التقد  فالتزايد. يف  تزال آخذةال  -بدانةوالالزائد 
. وما يزيد الطي بل ة، تفشي جائحة مليون شخص يعانون من اجلوع 690 ما زال حوايل، رمتهإلطعام سكان العامل بكافية 
من املتوقع أن يرتفع عدد األشنننننننننخاد الذين يدفعون إىل حيث أزمة اجلوع املتنامية هذه، اليت تؤدي إىل تفاقم  19-كوفيد
ي ذالسنننلوب تغيري األابت من الضنننروري واسنننتمرار سنننوء التغذية،  اجوع   يتضنننورونعدد الذين تزايد يف ظل  و . اجملاعة شنننفا
 .على البيئة اأثرهو ها فيالتفكري و الكها ستهاو غذية األإلنتاج العامل ستعي به ي

املوارد ة ابلنسننننننننننننننبة إىل كبري تنطوي على تداعيات  كما   .أثر على حياة الناس وصننننننننننننننحتهم ورفاههمأمي ا وتؤثر النظم الغذائية 
ألداء واملسننننننتدامة أفضننننننل فرصننننننة احلسنننننننة االنظم الغذائية تيح لنا وتنا. كوكبلالطبيعية والتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية 

عام خلطة حتقيق مجيع أهداف التنمية املسننننننننتدامة السننننننننبعة عشننننننننر يف حراز تقدم إلللحد من الفقر واجلوع وسننننننننوء التغذية و 
يف االسنننننتقرار وعدم االسنننننتدامة و  هشنننننة ويعوزهاالنظم الغذائية يف العامل  أن تشنننننري إىلأن احلالة التغذوية الراهنة إال   .2030

مجيع أصنننننننننننحاب امل نننننننننننلحة يف النظم  - يتعي على اجلميع، ةل فعالالتحو  عملية كون توحىت . لحاجة ماسنننننننننننة إىل التحو  
 .الالزمة جراءاتاختاذ اإل –الغذائية 

من و فيما بينها.  مرتابطةكل ها مسنننننائل الغذائية والتغذية  مناط أن الزراعة والنظم الغذائية وتغري املناخ واألال خيفى على أحد و 
لى عأهداف األمن الغذائي والتغذية بلوغ النظم الغذائية و يف ل حتو  إحداث اهلادف إىل العمل قوم جيب أن يهذا املنطلق، 
نزاعات ا، مثل الفقر والالتحدايت االجتماعية واالقت ادية والبيئية األوسع نطاق  يف احلسبان األخذ مع  ،نُظميو هنج شامل 

التحدايت املعقدة، أتيت الرؤية لتذليل و . عدم املسنناواة وتغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي وإزالة الغاابت وتدهورهاأوجه و 
إنتاج أفضننل وتغذية أفضننل وبيئة أفضننل وحياة  -األربع ثلة يف الفضننائل املتماالسننرتاتيةية اجلديدة ملنظمة األغذية والزراعة 



، من خالل هذه كبريعلى حنو  منظمة األغذية والزراعة سننننننننتدعم لعلى قناعة من أن  وإن  . يف الوقت املناسننننننننب -أفضننننننننل 
 .وقدرة على ال مود  واستدامةحتويل النظم الغذائية إىل نظم أكثر كفاءة ومشوال  عملية  ،األربعالفضائل 

 ،السيدات والسادةحضرات 

ألمم املتحدة للنظم اقمة . وتعترب ا لالنتقال من اخلطط االسنننننننننرتاتيةية إىل اإلجراءات االسنننننننننرتاتيةيةلنا مجيع  وان األ آنلقد 
األمم املتحدة طلق إجراءات جديدة جريئة كةزء من عقد عمل تس واليت 2021 أيلول/سبتمربيف املزمع انعقادها  ،الغذائية

عن سنننلوفاكيا عرب وت نننبو إليه. املشنننرتكة حنو املسنننتقبل الذي نمسنننريتنا ل يف لتحقيق أهداف التنمية املسنننتدامة، نقطة حتو  
ا إىل احلد من األمراض املت نننلة أيضننن  وإمنا إىل القضننناء على اجلوع فحسنننب، سنننعى قمة اليت ال تالهداف دعمها الكامل أل

د تمه  أبن القمة سننمقتنع وإنين . كوكبوتعايف الحل ننول على األغذية املومونة واملغذية إمكانية ا، وحتسنني ةلغذائيمناط اابأل
  .الالنتقال حنو نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإن اف  الطريق 

 األعزاء،زمالء ال

نظام  إجيادعلى يف املقام األول االهتمام ن نب ، يبلديفي . فيف سنلوفاكياالسنائد وضنع الإىل إبجياز ق تطر  امسحوا يل أن أ
ومن ئة. البيعلى املرتتب من األثر ذاته للمواطني، مع احلد يف الوقت التعذوية غذائي مسنننننتدام يلت االحتياجات الغذائية و 

إضنننفاء إىل نسنننعى ذلك، ابإلضنننافة إىل و . األغذية املومونة واملغذيةإمدادات من  احل نننول علىإمكانية زايدة األمهية مبكان 
للفاقد ا ويف الوقت نفسننه، نويل اهتمام  . ياملسننتدام يودعم اإلنتاج واالسننتهالا احمللي مدادسننالسننل اإلالطابع احمللي على 

 ،بلدان وأصحاب م لحة آخرينحذو لوفاكيا قد حذت سو منها.  ما واحلد  هندف إىل تقليلهاللذين األغذية واملهدر من 
ملنتةننات احلرجيننة احملليننة اإنتنناج فيز حتيف احلوار وراء اهلنندف من يكمن و ي. النظننام الغننذائ حولرت تنظيم حوار وطين وقر  

طموح مسننننتول عال  من الحتديد و هيد الطريق متإىل  ،ها يف احرتام للطبيعة. ونسننننعى، بفضننننل هذا احلوارواسننننتهالك واملغذية
 . املستقبليف مبوارد أقلوأفضل كميات أكرب وااللتزام إبنتاج  

نظمها يف ل حتو  ابلدعم الالزم إلحداث الدول األعضنناء تزويد اهلام والفريد يف املنظمة ، امسحوا يل أن أشننيد مبوقف اوختام  
خذ أليؤهلها ل اد  أ املنظمة موقع ا جي  وتتبو   .19-وتفشي جائحة كوفيد 2030 الغذائية يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام

. ابلنظم الغذائيةيف ما يتعلق االبتكار والبياانت واحلوكمة وترية ع وتسننريع ياجلمالرامية إىل حشنند الدولية اجلهود قيادة بزمام 
بدون جهود مشننننننرتكة إلصننننننالح النظم الغذائية  ذهب أدراج الرايحميكن أن ت 2030خطة عام مقاصنننننند  نمن الواضننننننح أو 
 .هافي لحتو  إحداث و 

 على حسن إصغائكم. شكرا جزيال  و 


