الصور والوسائط املتعددة املتاحة للتحميل
للنشرالفوري

قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية تشيد بالنساء املزارعات عشية اجتماع ما قبل القمة
نائب األمين العام لألمم املتحدة أمينة محمد تلتقي بالنساء املنتجات في سوق املزارعين في شيركو ماسيمو ،روما ،قبل
بدء القمة التمهيدية يوم االثنين.
 24يوليو/تموز  ،2021روما ،نال املزارعون واملنتجون مركز الصدارة في روما قبل قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية في
سوق للمنتجين عقد في ساحة شيركو ماسيمو التاريخية في العاصمة االيطالية روما.
وقد أقيمت عشرات األكشاك بالقرب من مكان انعقاد قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية ،حيث سيجتمع رؤساء الدول
ومندوبيها اعتبارا من يوم االثنين ملناقشة سبل تحويل النظم الغذائية ملعالجة الجوع والفقر وتغير املناخ وعدم املساواة.
وقام مسؤولون في األمم املتحدة والحكومات املشاركة بجولة في السوق ،حيث اجتمعوا مع املزارعين وأشادوا باملنتجين،
وال سيما النساء ،لدورهن املركزي في النظم الغذائية.
وفي هذه املناسبة ،قالت أمينة محمد ،نائب األمين العام لألمم املتحدة" ،املزارعون هم شريان الحياة ألنظمتنا الغذائية،
ويضمن فهم احتياجاتهم والتحديات التي يمكن أن يواجهوها أن تكون الحلول الناشئة مناسبة لألهداف املرجوة"
وزارت السيدة أمينة محمد  -التي انضمت إليها في الزيارة أغنيس كاليباتا ،املبعوث الخاص لألمين العام لألمم املتحدة في
قمة النظم الغذائية  -أكشاك املنتجات قبل أن تلقي كلمة في السوق وترحب ببطلين لألنظمة الغذائية على خشبة
املسرح وشاركت الحضور قصصهن.
وتهدف الزيارة بشكل أساس ي إلى زيادة الوعي حول مساهمة النساء املنتجات  -والتي غالبا ما تكون غير ملحوظة –
ولتسليط الضوء على الحاجة امللحة لدعم الصمود في مواجهة الصدمات مثل جائحة كوفيد.19-
وتم تنظيم سوق املزارعين من قبل كولديريتي ،وهي أكبر جمعية زراعية في أوروبا ،والتي أعلنت عن خطط لتوسيع نموذج
عملها مع صغار املزارعين ليشمل البلدان منخفضة الدخل بما في ذلك غانا.
وفي هذه املناسبة ،قالت اليزابيث نسيماداال ،رئيس منظمات املزارعين لعموم افريقيا" ،كثيرا ما تتراجع النساء املزارعات
ورائدات األعمال في املجال الزراعي بسبب نقص املوارد والوصول املحدود للمعلومات الالزمة ،ويعد دعم النساء
باملهارات املطلوبة واألدوات والتدريب ،وسيلة آمنة لتحسين النظم الغذائية".
وستبدأ قمة األمم املتحدة التمهيدية للنظم الغذائية يوم االثنين ،وتجمع مندوبين من أكثر من  100دولة في حدث
تشعبي لتقديم أحدث النهج العلمية والقائمة على األدلة من جميع أنحاء العالم ،وإطالق مجموعة من االلتزامات
الجديدة من خالل تحالفات العمل وحشد التمويل والشراكات الجديدة.

ويقام هذا الحدث في مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،حيث تنعقد في الوقت نفسه لجنة األمم املتحدة
لألمن الغذائي العاملي.
وسيجمع هذا الحدث بين الشباب واملزارعين والشعوب األصلية ،واملجتمع املدني ،والباحثين ،والقطاع الخاص ،وقادة
السياسات ووزراء الزراعة والبيئة والصحة والتغذية واملالية ،وآخرين.

النهاية

مالحظات إلى املحررين
ملزيد من املعلومات أو طلبات املقابالت الصحفية ،الرجاء االتصال على FSScommunications@un.org
الصور والوسائط املتعددة من سوق املزارعين متاحة للتحميل.

حول قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية 2021
أعلن األمين العام لألمم امل تحدة أنطونيو غوتيريس عن قمة األمم املتحدة للنظم الغذائية في يوم األغذية العاملي في
أكتوبر املاض ي كجزء من عقد العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام  .2030والهدف من مؤتمر
القمة هو تحقيق تقدم في جميع أهداف التنمية املستدامة السبعة عشر من خالل نهج النظم الغذائية ،واالستفادة من
ترابط النظم الغذائية مع التحديات العاملية مثل الجوع وتغير املناخ والفقر وعدم املساواة .يمكن االطالع على مزيد من
املعلومات حول قمة األمم املتحدة لألنظمة الغذائية لعام  2021وقائمة أعضاء اللجنة االستشارية والفريق العلمي عبر
اإلنترنتhttps://www.un.org/foodsystemssummit :

