
 

ن جميعا    السيدات والسادة المشاركي 

ي المنطقه العربيه نتقدم بالشكر الجزيل  للجنة األمم  
ي وعن الشباب فن

بالنيابة عنن

ي للتنمية  المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا  عىل تنظيم  المنتدئ العرب 

بالتعاون   الغذائية  م 
ُ
ظ
ُ
الن حول  ي  العرب  اإلقليمي  الحوار  هذا  وتنظيم  المستدامة 

 المنظمات اإلقليمية . 

ة منها تحديات تحويل  النظم الغذائيه الحالية تواجه الم نطقه العربيه تحديات كبي 

 الي أنظمة غذائيه صحية ومغذيه ومن ضمن هذه التحديات . 

ي  •
ام المحىلي  للتحويل ال نظم غذائية صحية فن

ن  :   حيث ان عدم االلي 

ي سياقات أخرى، الحد من االطعمة الحيواني  و زيادة استهالك االطعمة النباتية  
  ة فن

ي  
م عن طريق جعل االطعمة صحية متوفرة يمكن     الممكنمن    والن  ن تحقيق هذا االلي 

ن دال  الوصول إليها بأسعار  معقولة بشكل أكي  ب من الخيارات الغي  صحية، وتحسي 

العامة وتعليم  المعلومات عن الصحة  ي 
الغذاء،  واالستثمار فن المعلومات وتسويق 

وإرشادات    لوائح  واتباع  الرعاية االستدامة،  خدمات  واستخدام  الغذائية  للنظم 

 الصحية لتوفي  النصائح الغذائية. 

ة من الغذاء إل انتاج  • قلة إعادة توجيه أولويات الزراعة من انتاج كميات كبي 

، يجب إعادة توجيه سياسات و غذاء غي  صحي   ي
امن مع التحول الغذاب  ن بالي 

المغذية   األطعمة  مختلف  انتاج  ال  والمياه  التنوع الزراعة  من  تحسن  ي 
الن 

ي .   البيولوج 

 

ي انتاج الطعام بشكل مستدام واإلنتاج بجودة رديئة حيث يحتاج نظام   •
نقص فن

الغذاء الحالي ال ثورة زراعية جديدة مبنية عىل التكثيف المستدام ومدعومة  

تحتاج هذه الثورة ال خفض انتاج  حيث  من قبل االستدامة ونظام االبتكار.  

الحالي بنسبة  المحاصيل  والسماد    75ة   المياه  استهالك  من  ن  ٪وتحسي 

ن   وجي 
للنيي  العالمي  االستخدام  توزي    ع  وإعادة  الفسفور  تدوير  وإعادة 

ي إدارة المحصول 
التغيي   فن المناخ ومنها  والفسفور وتنفيذ خيارات لتكيف 

ي األنظمة الزراعية. باإلضافة ال ذلك،  
ي فن ن التنوع البيولوج  واألعالف وتحسي 

ي اتفاقية باريس . للوصول 
ي لالنبعاثات كما ذكر فن  ال معدل عالمي سلن 

 



ي والمحيطات.  •
 اإلدارة الضعيفة والعبثية لألراضن

 

 ارتفاع معدل ارساف وهدر الطعام.  •

ان   الغذاء حيث  انتاج  عمليات  من  مستدام  بشكل  الطعام  هدر  معدالت  خفض 

وري للغاية لبقاء نظ ام اإلنتاج العالمي  وارساف الطعام من  عمليات االستهالك ضن

 ضمن الحدود التشغيلية  اآلمنة 

 

 ؟ تحويلهكذا  الناتجة ل التحديات الشبابية فماهي # 

ي واالكل الصحي والغي  صحي    ضعف  -
الغذاب  التنوع  بأهمية  الدور  الوعي  ي 

يأب  وهنا 

الغذاء   ومنظمات  الصحية  والمنظومة  و االعالمي  هونحن كشباب  ذوي  م  غي  من 

ي اعادة التوجية.   علينا   االختصاص
 لعب دور رئيسي فن

للشباب  - ي 
المعيس  المستوى  ضعف  او  و   الفقر  العملة  ضف  اضافة    وتقلب 

الوصول   ال ضعف  ادى  مما  للعمل   السبل  وتقطع  الجائحة  ذاء  للغلمضاعفات 

 .. وهو عامل رئيسي للفقر والمجاعات  بشكل عام 

ي تمر بها المجتمعات العربية جراء الحروب والرصاعات و    -
أثر  العوامل النفسية الن 

ي اختيار نوع الغذاءالجائحة 
ي تأثر بشكل غي  مبارس  فن

 .  ومستويات االستهالك ، الن 

 السيدات والسادة  

ي الكثي  
ان التحول من النظم الغذائية الحالية إل أنظمة غذائية صحية ومغذية تعنن

ي المنظقه  
ي المنطقة العربية فهذا التحول سوف يساعد الشباب فن

بالنسبة للشباب فن

ضمان الحصول عىل طعام آمن ومغذي للجميع  و التحول إل أنماط    عىلالعربيه  

ي مواجهة نقاط  االستهالك المستدام و النهوض بسبل ال
عيش العادلة و بناء المرونة فن

آذار/ مارس    ٨لهذا قامت كال من  االسكوا والفاو بتاري    خ    . الضعف والصدمات والتوتر 

ي حول النظم الغذائية والذي    2021 بتنظيم  حوار إقليمي بعنوان حوار الشباب العرب 

ي 
فن وأهميتهم  العربية  المنطقة  ي 

فن الشباب  اك جهود  ارس  الي  فيها  العمل    سىع  إثراء 

 . ي
الغذاب  النظام  تحقيق  نحو  منها   الجيد  عديدة  بتوصيات  الخروج  الي  باإلضافه 

مجاالت    ي 
فن العربية  المنطقة  ي 

فن المجتمع   ومنظمات  الشباب  ن  تمكي  الي  الدعوة  

ات المناخية .   ي  و كيفية التكيف من اجل التغي 
 األمن الغذاب 

 شكرا لكم جميعا . 



 

 


