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                      دول والوكاالت املختلفة  ال       مندويب                  والسيييييييييييادة املوق رين  ، Enzo Benech       السيييييييييييي د             رئيس املؤمتر      ايت إىل      تحي   ب  ه       أتوج   
          ه بالتحية                وأود  أن أتوج                              ألغذية والزراعة لألمم املتحدة.                                                      ومجيع املشييييييييييييييارك  حل هذه الدورة املادية واألربع  ملؤمتر منظمة ا

    ظمة                              الذي سييييختتم واليته لدى هذه املن       سييييلفا                          ربوفسيييور جو يه غرا يادو دا                                        والتقدير على وجه اخلصيييوىل إىل املدير العام ال
          شييييييو دوديو          الدكتور                                 كما أتقدم بالتهنئة لصيييييياحا السييييييعادة                    الشييييييكر على عمل .      جزيل                              بعد أسييييييابيع قليلة من اليوم. ل  

                  تعاودنا، مبسييييييؤولية      واصييييييل       من أن د              ً    ً                                                    ادتخابه مديرًا عاًما للمنظمة. وأرجو أن دتمكن بفضييييييل مسيييييياعدة ا ميع وتعاو م     على
    عام                      طة التنمية املسييييييييييييتدامة ل خل                  التنمية املسييييييييييييتدامة         من أهداف    2 و   1                                                   والتزام، لتعزيز و يادة ا هود الرامية إىل حتقيق اهلدف  

          من السيييييييييييييرعة                              اخلطريت  وغري املقبولت ، مبزيد           املعق دت                                                     ، وبالتايل القضييييييييييييياع على دفم ا وع وادعدام األمن ال ذائي     2202
        عالية.     والف
 

           بيي ن الكثري                 ولو أدنييا دقر         ً      ً   لعيياحت حتييدييًيا كبريًا،                                                       وال يزال حتقيق اهلييدف املتمثييل حل القضييييييييييييييياع التييام على ا وع حول ا 
                                                      ومن أجل مكافحة قلة ال ذاع وقلة الوصيييييول إىل املياه الصييييياملة                            هذا الصيييييعيد حل العقود األخرية.                        من التقدم قد أحر  على

               من قلة التعاطف             بشيييكل رئيسيييي      تنبع        امل سييياة          فإن  هذه                            على مسيييتوى مسيييبباسما األسييياسيييية.                           للشيييرت يتع   علينا التدخل
                                                             ضعف اإلرادة االجتماعية والسياسية حل الوفاع بااللتزامات الدولية.    من           الكثريين و          من جادا      كرتاث  ال       وعدم ا
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      النهج        وإن       منا.                ً هي ش ن يعين كاًل      وإمنا    ،      ً                  ً     ً  ختص حصرًا أكثر البلدان فقرًا وضعًفا       ً مس لةً                   قلة ال ذاع واملياه        وليست 
       تخفيف   ال                              يد من إخوتنا وأخواتنا وإما عن                                                      جيعلنا مسييييييييييييييؤول ، بطريقة أو ب خرى، إما عن  يادة عذات العد            الذي دعتمده 

    مساع                  ً      (. فنحن مدعوون مجيًعا إىل     2212          مايو/أيار     11        األورويب،                                                  منه )أدظر اخلطات املوجه إىل أعضييياع احتاد بنوأل األغذية
                      أبسط حقوقهم األساسية.        احرتام           يد املياة و                                         سهم وإجياد سبل لتمكينهم من البقاع على ق      صراخ ي
 

                                  ولكي يتحقق هذا، سييييييتكون  يادة الوعي                              خفض الفاقد واملهدر من األغذية.    حل     لنا      تاحة  امل                  ويتمثل أحد السييييييبل 
                             وسيييقوم ا يل الشييات بدوره بنقل         لبعيد.  ً                    ديًا على املدى القريا وا                                            ً   باملشييكلة وتعزيز حس املسييؤولية االجتماعية اسييتثمارًا ج

ً      إدراًكا منه                        شيييييييييييييهادة إىل األجيال التالية       هذه ال                       )أدظر التعميم البابوي                     حت تعد باألمر املقبول             ة االجتماعية ا        هذه امل سييييييييييييي     ب ن      
" Laudato Si’"  02         ، الفقرة  )  .   
 

لة بديهية ب  عدم االسييييييييييييييتقرار البي                          أما تزايد أعداد الالجئ     .                             ئي واألمن ال ذائي وحركات اهلجرة                                     وهناأل صيييييييييييييي
         فيدلنا  ،       املتحدة    ألمم  ا                 الفتة الصيييييييادرة عن           ات األخرية ال ع               اإلشيييييييارة إىل اإلحصيييييييا    مع  ،                      العاحت حل السييييييينوات األخرية         عرب أحناع
                                                 وهلذا السييييبا ينب ي تشييييجيع التنمية الزراعية حل املناطق                              هي مشييييكلة األسييييرة البشييييرية كلها.                       ن مشييييكلة البلد الواحد أ    على 
                                             والسييييييبيل الوحيد لكي يتحقق  ل  هو عرب االسييييييتثمار    .  ً                                           ضييييييعًفا وتعزيز قدرة األراضييييييي على التكيف واسييييييتدامتها      األكثر 
              من جهة أخرى.    ،          جل التنمية أل                            نباط سياسات مبتكرة وتضامنية               من جهة وعرب است             التكنولوجيا        حل تنمية 

 
                                   بة لتنسيق الرتتيبات الضرورية واملامسة          جهات مناس   هي                                                    وإن منظمة األغذية والزراعة وغريها من املنظمات الدولية  

        املتعددة         األجهزة            وينب ي لتل                     على السييلع األسيياسييية.                           ً وال سيييما الشييرائش األشييد فقرًا   ع                ضييمان حصييول ا مي           الم ترمي إىل
         تمع املدين                                                                                   األطراف أن حتظى بالدعم من جادا املكومات واملؤسييييسييييات التجارية واألوسيييياط األكادميية ومؤسييييسييييات اج

    ،                الم مت الت عهييد  ييا                    ق األهييداف وااللتزامييات           هييا أن  ق                                فمن شييييييييييييييي ن تضيييييييييييييييافر جهود األطراف كل                القطيياع اخليياىل.       وأفراد 
                             املسييييؤولية عن بلدا م وجتمعاسم،                                                                   من خالل برامج وسييييياسييييات قادرة على مسيييياعدة السييييكان ا لي  حل اكتسييييات حس  

                  واألهم، عن حياسم. 
 

                             وبدعم ا هود العاملية الرامية    ،                                       التزام الكرسييييييييييييييي الرسييييييييييييييويل بالتعاون مع املنظمة                عيد الت كيد على  أ        ً      وأود ختاًما أن  
                        بارأل اهلل عملكم وتفاديكم                               ل أفضييييييييل لكوكبنا وللبشييييييييرية مجعاع.                                            إىل القضيييييييياع على ا وع حل أحناع العاحت وضييييييييمان مسييييييييتقب

       الشكر.      بالغ      مين        ولكم   ة.                                              من أجل حتقيق التقدم املق  ألسرتنا البشرية الكبري 
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