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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 واألربعون السادسةالدورة 
 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2019أكتوبر/تشرين األول  18-14روما، إيطاليا، 

 بيان األمين العام لألمم المتحدة
 ، مساعدة األمين العامMaria Francesca Spatolisano(أدلته السيدة 

 لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكاالت)
 
 
ألمم املتحدة احليوي ل نرباملهذا شاء اخلامسة واألربعني إلنيسّرين أن أحيي جلنة األمن الغذائي العاملي يف الذكرى  -1

 صحاب املصلحة املتعددين.ألوالشامل 
 

إىل ختصـيص عقد الختاذ  دعوتوخالل مؤمتر القمة بشـأن أهداف التنمية املسـتدامة الذي عقد الشـهر املاضـي،  -2
. فإّن إســـراع وترية اجلهود من أجل القضـــاء 2030إجراءات طموحة ســـعًيا إىل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة حبلول عام 

على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي سيتطّلب اختاذ خطوات حتويلية. وأرّحب برتكيزكم خالل هذه الدورة على اجملاالت ذات 
 ية.والشباب، واالبتكارات مثل الزراعة اإليكولوج واملساواة بني اجلنسنياألمهية احلامسة مثل البيانات، والالمساواة، 

 
وتؤدي الزراعة والنظم الغذائية دورًا أســـــــــاســـــــــًيا يف مواجهة التحدي الثالثي املتمثل يف اإلنتاج الغذائي املســـــــــتدام  -3

فاجلوع يف ازدياد من جديد، ومتثل  واضــــح كّل الوضــــوح:اختاذ اإلجراءات  وراءالســــبب  إنّ وحتســــني التغذية ومحاية املناخ. 
ايدة للزراعة، ويعاين مليارا شــــخص من الوزن الزائد أو الســــمنة، ما يضــــّر بصــــحتهم حاالت الطوارئ املناخية هتديدات متز 

 ورفاههم.
 

ختّوهلا تعزيز  حتتل جلنتكم، من خالل إعدادها للخطوط التوجيهية الســــــــــــياســــــــــــاتية املســــــــــــندة إىل البّينات، مكانةً  -4
ا مســامهةً  ،يئيةاالتســاق يف جمال النظم الغذائية واألمناط الغذائية الصــحية واالســتدامة الب  أســاســيةً  ما من شــأنه أن ميثل أيضــً

 .2021لعقد قمة للنظم الغذائية يف عام 
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أكثر من أي وقت مضــــى ضــــمن اليوم وأشــــيد بوكاالت األمم املتحدة الثالث اليت توجد مقارها يف روما لتعاو�ا  -5
جلنة األمن الغذائي العاملي. وســــــيظل تعزيز الشــــــراكات مع مجيع أصــــــحاب املصــــــلحة ضــــــروريًا ملواجهة حتديات تغري املناخ 

 .2030وسوء التغذية والفقر يف سياق خطة التنمية املستدامة لعام 
 

 وأمتىن لكم مجيًعا اجتماًعا ناجًحا. -6

 
 


