
 كلمة دولة ال���ت 
 

 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته،،، 

ي    دولة ال���تانه لمن دوا�ي �ورنا أن �شارك  
مؤتمر ما قبل القمة لقمة األمم المتحدة للنظم �ف

ي أظهرتها جائحة كوف�د  الغذائ�ة.   19-لعل الظروف المح�طة بالعالم أجمع والتحد�ات الجد�دة الئت
ي العالم لتتمكن من الصمود 

قد أ�دت بما ال �دع مجاال للشك أهم�ة اعادة �شك�ل النظم الغذائ�ة �ف
ي ظل هذە التحد�ات وتحقيق االحت�اجات 

 للشعوب بط��قة مستدامة. �ف

�س  الس�د دعوة  ن  ا ف العام لألمم المتحدةاأل   أنطونيو غوت�ي للدول األعضاء عقد حوارات وطن�ة   مني
و   ، ال���ت  دولة  لدى  القبول  الغذائ�ة قد القت  والتغذ�ة للنظم  للغذاء  العامة  الهيئة  استطاعت 

الوقت   ي 
�ف الثالثة  مراحله  بجميع  الغذائ�ة  للنظم  ي  الوطئف ال���ت  تنظ�م حوار  من  ال���ت  بدولة 

و  القرارات  ن خالل  مالمحدد  باتخاذ  ف  والمعنيني ف  المسؤولني من  المصلحة  أصحاب  مشاركة جميع 
الغذائ�ة   بالنظم  وقد  الخاصة  وطن�ة    خرجت،  ي  بتوص�ات 

�ف جاءت كلها   المهمةقمتكم    لعرضها 
ات�ج�ة للتنم�ة المستدامة داعمة   . 2030لألهداف االس�ت

ي الحــــــــوار تضــــــــمنت المرحلــــــــة األو� مــــــــن 
ي عقــــــــدت �ف داخل�ــــــــة: حــــــــوارات  خمــــــــس 2021/ 3/ 31الــــــــئت

التحـــــــــــــول ا� أنمـــــــــــــاط االســـــــــــــتهالك ، ومغذ�ـــــــــــــة للجميـــــــــــــعة ضـــــــــــــمان الحصـــــــــــــول عـــــــــــــ� أغذ�ـــــــــــــة أمنـــــــــــــ
ي للطب�عــــــــة ، تع��ــــــــز المســــــــتدامة بنــــــــاء القــــــــدرة عــــــــ� ، تع��ــــــــز ســــــــبل عــــــــ�ش عادلــــــــة، اإلنتــــــــاج اإل�جــــــــايب

ي مواجهــــــة نقــــــاط الضــــــعف وصــــــدمات 
ــا المرحلــــــة الثان�ــــــة مــــــن الحــــــوار والــــــذيالتــــــوتر الصــــــمود �ف  . أمــــ

ف  ــايو  26و  25عقـــــــــــد خـــــــــــالل يـــــــــــومني ــ 2021مـــــــــ ف ركـــــــــــز عـــــــــــ� د فقـــــــــ " إدارة الفاقـــــــــــد : حـــــــــــوار�ن مهمـــــــــــني
ي دولــــــــــة ال���ــــــــــت"

ــام �ف ي  و  والمهــــــــــدر مــــــــــن الطعــــــــ
ف الحالــــــــــة التغذو�ــــــــــة لطلبــــــــــة المــــــــــدارس �ف " تحســــــــــني

ة مـــــــن الحـــــــوار فقـــــــد عقـــــــدت بتـــــــار�ــــخ  . دولـــــــة ال���ـــــــت"  2021/ 6/ 30أمـــــــا المرحلـــــــة الثالثـــــــة واألخـــــــ�ي
ي دولة ال���ت"" نحو  وقد كانت بعنوان

 . نظم غذائ�ة مستدامة �ف

ف الحكــــــــــــو�ي والخــــــــــــاص وكــــــــــــذلك جميــــــــــــع الجهــــــــــــات المعن�ــــــــــــة ة دعــــــــــــو  تتمــــــــــــقــــــــــــد  و  مــــــــــــن القطــــــــــــاعني
ف العــــــام لألمــــــم المتحــــــدة بدولـــــــة ســــــعادة وممثــــــل  وأصــــــحاب األعمــــــال جمع�ــــــات النفــــــع العــــــام األمــــــني

ــ�د و ال���ـــــــت  ــة  منـــــــدوبالســـــ ــدائم لـــــــدى منظمـــــ ــاو ال���ـــــــت الـــــ ــادر�ن وكـــــــذ الفـــــ ف والمبـــــ لك والناشـــــــطني
ي الحوار بمراحله الثالثطلبة المدارس 

 . للمشاركة �ف

ــائج اإل�جاب�ــــــة  ان ي للــــــنظم الغذائ�ــــــة قــــــد حمــــــل ال�ثــــــ�ي مــــــن التوصــــــ�ات والنتــــ حــــــوار ال���ــــــت الــــــوطئف
ة والحلـــــول ــار النـــــ�ي ــد مـــــن األفكـــ ــم طـــــ�ح العد�ـــ ــه الـــــنظم  الذك�ـــــة وتـــ ي تواجـــ ــد�ات الـــــئت ــ�ي مـــــن التحـــ لل�ثـــ

ي دولــــــــة ال���ــــــــت وســــــــبل تع��زهــــــــا  الغذائ�ــــــــة
ي وقــــــــت .  �ف

ي للدولــــــــة �ف
المحــــــــن ان تــــــــوف�ي األمــــــــن الغــــــــذايئ

،  وال�ـــــــــوارث ف ــا  لـــــــــ�س بـــــــــاألمر الهـــــــــني ــا أوضـــــــــحته جائحـــــــــة كورونـــــــ ، ول�ـــــــــن �ســـــــــبب تضـــــــــافر وهـــــــــذا مـــــــ
ف  جميــــــــــــــع  الجهــــــــــــــود و�الق�ــــــــــــــادة الحك�مــــــــــــــة لدولــــــــــــــة ال���ــــــــــــــت اســــــــــــــتطاعت دولــــــــــــــة ال���ــــــــــــــت تــــــــــــــأمني



ــا مــــــــن الســــــــلع والمــــــــواد الغذائ�ــــــــة طــــــــوال الجائحــــــــة دون أي مســــــــاس لألســــــــعار أو الــــــــوفرة  احت�اجاتهــــــ
 النوع�ة وال�م�ة. 

ي نتج عنها  ي للنظم الغذائ�ة: ومن أهم التوص�ات الئت  حوار ال���ت الوطئف

ــة الجــــــــادة  ي دولــــــــة ال���ــــــــت لتطــــــــ��ر الرغبـــــ
ي �ف

ــايئ ي والمـــــ
ــات األمــــــــن الغــــــــذايئ مـــــــن خــــــــالل تطبيــــــــق  س�اســـــ

ف الحالـــــــــة التغذو�ـــــــــة لطلبـــــــــة المـــــــــدارس مـــــــــن أجـــــــــل  لحوكمـــــــــةأنظمـــــــــة ا والعمـــــــــل الجـــــــــاد عـــــــــ� تحســـــــــني
 تقل�ل األمراض المزمنة غ�ي المعد�ة لدى هذە الفئة الهامة. 

ي نتجــــــــت عــــــــن حــــــــوارات  ــا قــــــــد اتخــــــــذنا خطــــــــوات جــــــــادة �شــــــــأن التوصــــــــ�ات الــــــــئت ــالقول إننــــــ نفخــــــــر بــــــ
مــــــــــن األ مــــــــــع جهــــــــــاز بالتنســــــــــيق  والتغذ�ــــــــــةالهيئــــــــــة العامــــــــــة للغــــــــــذاء  قامــــــــــتالــــــــــنظم الغذائ�ــــــــــة. فقــــــــــد 

ي بخصــــــــــــوص  ي ا�الــــــــــــوطئف
ي شــــــــــــاء لجنــــــــــــة عل�ــــــــــــا لألمــــــــــــن الغــــــــــــذايئ

وعضــــــــــــ��ة  الجهــــــــــــاز برئاســــــــــــة والمــــــــــــايئ
ات�ج�ات اللوســــــــــــــتختص هـــــــــــــذە  العالقــــــــــــــة. الجهـــــــــــــات ذات  جنــــــــــــــة بوضــــــــــــــع، وتنف�ـــــــــــــذ ورصــــــــــــــد اســــــــــــــ�ت

ي خطـــــــط 
وخطـــــــط عمـــــــل ذات أهـــــــداف قابلـــــــة للتنف�ـــــــذ والق�ـــــــاس. وســـــــيتم تقيـــــــ�م التقـــــــدم المحـــــــرز �ف

ات األداء الرئ�س�ة.   العمل من خالل مؤ�ش

اللجنـــــــة الوطن�ـــــــة لتع��ـــــــز تغذ�ـــــــة طلبـــــــة المـــــــدارس برئاســـــــة الهيئـــــــة العامـــــــة للغـــــــذاء  تـــــــم �شـــــــك�لكمــــــا 
��ـــــــــة و وزارة الصـــــــــحة  تختص اللجنـــــــــة بوضـــــــــع واعتمـــــــــاد ، ح�ـــــــــث ســـــــــوالتغذ�ـــــــــة و�عضـــــــــ��ة وزارة ال�ت

ي 
خطــــــة وطن�ــــــة شــــــاملة لتع��ــــــز تغذ�ــــــة طلبــــــة المــــــدارس مــــــع متابعــــــة تطب�قهــــــا وكــــــذلك المشــــــاركة �ف

 الطلبة. بالتغذ�ة وصحة  ص�اغة المناهج المدرس�ة بما يتعلق 

ي دولـــــــــــــة ال���ـــــــــــــت
ف الجهـــــــــــــات المعن�ـــــــــــــة ذات العالقـــــــــــــة �ف  كـــــــــــــذلك قمنـــــــــــــا بالتوج�ـــــــــــــه للتنســـــــــــــيق بـــــــــــــني

الغذائ�ــــــة المدعومــــــة نوعــــــا وكمـــــــا  الــــــدعم المتعلقــــــة بـــــــالمواد التم��ن�ــــــة س�اســــــاتوتطــــــ��ر مراجعــــــة ل
ي و�شــــــجع عــــــ� 

ف الصــــــحة التغذو�ــــــة.  وهــــــذا مــــــن شــــــأنه أن ي��ــــــد مــــــن التنــــــ�ع الغــــــذايئ بهــــــدف تحســــــني
ي ســـــــــتعزز الـــــــــنظم الغذائ�ـــــــــة  ف أنمـــــــــاط االســـــــــتهالك  و المبـــــــــادرات والمشـــــــــار�ــــع الـــــــــئت ي تحســـــــــني

�ســـــــــهم �ف
ي ور�ما �حد من هدر الغذاء. 

 الغذايئ

ي دولة ال���ت حرصنا ع� تطبيق رؤ�ة صاحب السمو أم�ي البالد الراحل سمو الشيخ صباح  
ونؤكد �ف

ف القطاع    2035األحمد الجابر الصباح ال���ت   ا�ات ناجحة  ح�ث  ،  الخاص�شأن تمكني سيتم عقد �ش
لتوف�ي  الغذائ�ة  المنتجات  بعض  تصنيع  اعادة  مجال  ي 

�ف للتعاون  الغذائ�ة،  الصناعات  مجال  ي 
�ف

   خ�ارات غذائ�ة أ��� صحة ومحببة من قبل الطالب. 
 

ي الختام، نتقدم  
ف و�ف �س  العام لألمم المتحدة  للس�د األمني ف ع�   الس�د/أنطونيو غوت�ي وجميع القائمني

ي  
المتحدة �ف تلعبه األمم  الذي  بالشكر الج��ل للدور المحوري  الغذائ�ة  النظم  التنسيق لعقد قمة 

 سب�ل تع��ز وتط��ر النظم الغذائ�ة العالم�ة.  
 


