
 

 

 

 بیان صحفي 

 
قمة األمم المتحدة حول  لالسترشاد بھ فيافتراضیّاً  اً تستضیف حواراألمم المتحدة 

 في لبنان مستقبل الغذاء
مشاركاً لتطویر أفكار حول كیفیة جعل النظم الغذائیة أكثر  80 حوالي حشد االجتماع

 واستدامة ً  وقوةً  سالمةً 
 

ر تعافي النظم الغذائیة في جمیع أنحاء العالم من  امع استمر -  2021تموز /یولیو  22بیروت، 
الیوم حواراً حول النظم الغذائیة لالسترشاد بھ   ت األمم المتحدة في لبنان استضاف 19-د صدمة جائحة كوفی

ھا على اإلطالق والمزمع عقدھا في نیویورك في  عفي قمة األمم المتحدة للنظم الغذائیة األولى من نو 
خالت الشعوب من جمیع أنحاء العالم لتحدید  اة على مد مة الھامّ ق. وتعتمد ھذه الالجاري سبتمبر  /أیلول

 الغذاء. الحلول المستدامة لمستقبل

نائبة المنسقة الخاصة والمنسقة المقیمة ومنسقة الشؤون اإلنسانیة  كّل من  رعایة  ب االفتراضي  نعقد الحوار ا
من العدید من    واسعةعنایة عز الدین، بمشاركة    ة اللبنانیةوالنائبلألمم المتحدة في لبنان السیدة نجاة رشدي  

بما فیھا: منظمة األغذیة  في لبنان،  العاملةاإلقلیمیة األمم المتحدة  وصنادیق وبرامج ولجان  وكاالت 
والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج األغذیة العالمي، ولجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة  

 للتنمیة الصناعیة. لغرب آسیا (اإلسكوا)، ومركز األمم المتحدة لإلعالم في بیروت، ومنظمة األمم المتحدة  

الغنیة، مھددین الیوم بحقھم بالحصول  وُسفرھم اللبنانیین، الذین لطالما عرفوا بضیافتھم  نّ إوقالت رشدي 
 على الغذاء الكافي بسبب االرتفاع المستمر في أسعار السلع نتیجة األزمات المتالحقة في البالد. 

األساسیة وتستبدل الوجبات الصحیة بخیارات  وأضافت: "الناس عاجزة عن توفیر احتیاجاتھا الغذائیة 
تعمل األمم المتحدة في لبنان على بناء القدرة الغذائیة على  أرخص غیر صحیة، مما یھدد أمنھا الغذائي. 

الصمود في مواجھة مكامن الضعف على مستوى الفرد والمجتمع والنظام. إن تحسین النظم الغذائیة یمنع  
ق الھدف الثاني من أھداف التنمیة المستدامة أي القضاء التام على الجوع.  نشوء النزاعات ویساھم في تحقی

 كما من شأنھ أن یدعم األشخاص األكثر فقراً، وأولئك الذین یعتمدون على الزراعة لكسب عیشھم".  

ً في مناقشة حیة وبناءة حول كیفیة جعل النظام الغذائي في  80 حوالي  حشد الحوار  أكثر   لبنان مشاركا
وضعھا على بساط البحث أصحاب المصلحة  ن مجموعة متنوعة من الرؤى تضمّ و  وةً وإنصافاً. قو  سالمةً 

ن  ب موطالّ  ،تعاونیات النسائیة ومراكز البحوث ممثّلین عن ال  ، باإلضافة إلىفي النظم الغذائیة اللبنانیة
 .  وقادة األعمال   ات /وصغار المزارعین   ،كلیات الزراعة وعلوم األغذیة

إلى أّن "األمن الغذائي ھو نتیجةً للنظام الغذائي" وأّن "واجبنا ھو ضمان  وأشارت النائب عنایة عزالدین 
لبنان ولیس فقط لعدد قلیٍل منھم إلى الوصول المستدام إلى غذاء  لجمیع سّكان  بناء نظام غذائي مرن یسمح  

 آمن وصحي." 



 

 

الھدف، ویجب أن تستند  عز الدین: "یجب وضع العدید من االستراتیجیات المتكاملة لتحقیق ھذا وأضافت  
جمیعھا إلى مبدأ عدم قابلیّة الحق للتصرف، وشمولھ للجمیع، خصوصاً األشخاص األكثر ضعفاً بما فیھم  

 النساء واألطفال، في نظام غذائي صحي میسور التكلفة". 

مسارات عمل: ضمان حصول الجمیع على طعام ٍمغٍذ   ةحول ثالث  وقد تمحورت نقاشات الحوار األربع 
تطویر سبل عیش مفعمة بالعدالة، بناء المرونة والتكیّف مع مكامن الضعف والصدمات والضغط،   وآمن، 

 ودور الشباب في التكنولوجیا وفي ابتكار النظم الغذائیة. 

على أھمیّة التركیز  شّدد المحاور البروفیسور في الجامعة األمریكیة في بیروت، رامي زریق،  بدوره، 
  االجتماعیة األزمات واألوبئة، وعلى المعّوقات التي تؤثّر على عمل النظم الغذائیة كالصراعات، 

 انعدام التكنولوجیا والتطّور العلمي.  وواالقتصادیة، 

، وقد تضّمنت:  لبنانطرق التي یمكن من خاللھا تعزیز النظام الغذائي في  فق المشاركون على عدد من الاتّ و
وزیادة اإلنتاج، وتطویر وتعزیز مھارات   المدخالت الزراعیةات لشراء /تقدیم قسائم للمزارعین

ات الستخدام التكنولوجیا بشكٍل مستدام، وتعزیز ریادة األعمال ذات التكلفة  /ات والمنتجین /المزارعین 
 المنخفضة. 

لى توحید الجھود وتنفیذ  إجمیع الجھات الفاعلة    ،موریس سعادة  ،من جّھتھ، دعا ممثل منظمة الفاو في لبنان
 التوصیات لتجنب أزمة أمن غذائي حاّدة في لبنان. 

  الحوارات إلى منظمي قمة األمم المتحدة للنظم الغذائیة.  تائج اآلن ناألمم المتحدة في لبنان م تقدّ سوف 
  ، ت العمل الخمسة ذات األولویة للقمةاوتستخدم المعلومات من قبل المنظمین لالسترشاد بھا في مسار

وھیاكل دعم القمة  ، وشبكة األبطال  العلمیة واالستشاریة،  قاءلألفر باإلضافة إلى األعمال التحضیریة
 األخرى. 

 ***** 

یعقد األمین العام لألمم المتحدة أنطونیو    ،2021یة: في أیلول/سبتمبر ائقمة األمم المتحدة للنظم الغذ  حول
غوتیریش قمة النظم الغذائیة التي ستطلق إجارءات جدیدة وجریئة إلحارز تقدم على نطاق جمیع أھداف  

  واستدامةً  یة أكثر صحةً ئغذا ویعتمد كل منھا إلى حٍد ما على وجود نظم  ،التنمیة المستدامة السبعة عشر
ھ مؤتمر قمة العالم إلى الحقیقة المتمثلة بضرورة أن نعمل معاً جمیعاً لتغییر الطریقة  وإنصافاً. وسوف ینبّ 

مؤتمر قمة للشعب.    –التي ینتج بھا العالم الغذاء ویستھلكھ ویفكر فیھ. فھو مؤتمر قمة للجمیع في كل مكان  
تتطلب من الجمیع أن یتخذوا إجراءات إلحداث تغییر جذري في النظم    ل لووھو أیضاً مؤتمر قمة إلیجاد ح

حوارات القمة المستقلة وسیلةً ھامة لمشاركة المواطنین وھي جزء رئیسي من   یة في العالم. وتعدّ ائالغذ 
 عملیة مؤتمر القمة. 

   summit-systems-https://www.un.org/en/food : من المعلومات یمكنكم زیارة  لمزیدٍ 
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https://www.un.org/en/food-systems-summit


 

اإللكتروني   لالستفسارات اإلعالمیة، یرجى التواصل الرجاء التواصل عبر الھاتف أو البرید   
 مع: 

    )76khouryc@un.org (- 888582السیدة سینتیا خوري على الرقم 

  )hala.alfeghali@un.org (70-118990  مالسیدة ھال الفغالي على الرق
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