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أعلن افتتاح هذا اليوم العاملي الثاني والثالثني لألغذية الذي يصادف هذا العام االحتفال بالذكرى السابعة والستني 

 (.الفاو)نشاء منظمة األغذية والزراعة إل

 

 Elizabethهذا الصباح حبضور السيدةعن شريف العظيم وامسحوا لي بداية أن أعرب لكم عن مدى سروري و

Atanganaهي فحضورها معنا اليوم بعد رحلة طويلة من الكامريون، . الفاو اخلاصة للسنة الدولية للتعاونيات ، سفرية

 .داللة ساطعة على التزامها جتاه اجلهود العاملية اليت ُتبذل لتحقيق األمن الغذائي يف العامل أمجع

 

الضوء على دور التعاونيات يف حتسني األمن  يسّلط" التعاونيات الزراعية تغذي العامل"وإّن موضوع يوم األغذية العاملي 

، أن اإلسرتاتيجيةوإني آمل، من خالل لفت انتباه العامل إىل هذه املسألة . الغذائي واملساهمة يف القضاء على اجلوع

املستدامة يشّكل يوم األغذية العاملي هلذا العام حمطة بارزة على طريق إجناز اجلهود على صعيد السياسات والربامج 

  . والالزمة ألجيال احلاضر واملستقبل
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يف جهودنا الرامية إىل كفالة احلق يف  ننظر يف ما أحرزناه من تقّدم حتى اآلنيوم األغذية العاملي الفرصة لكي  يتيح لناو

 .للجميعالغذاء 

 

إصدار األسبوع الفائت ( الربنامج)وبرنامج األغذية العاملي ( إيفاد)الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ت الفاو ووقد عرض

ضح من خالل هذا التقرير أننا قد أحرزنا بالفعل ويّت. من التقرير عن حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل 2102 عام

التقدم باجتاه حتقيق اهلدف األول من األهداف اإلمنائية لأللفية واملتمثل يف خفض عدد ناقصي التغذية إىل  ضبع

  .2102النصف حبلول سنة 

 

نسمة، من رجال ونساء مليون  071 زهاء إذ ال يزال هناك. 2117كذلك تباطؤ وترية التقّدم اعتبارًا من سنة  يبّينوهو 

 .وال يزال عدد ناقصي التغذية يشهد ارتفاعًا يف أفريقيا والشرق األدنى .وأطفال، يعانون اجلوع يوميًا

 

 .كّل البشرفنحن ننتج ما يكفي من غذاء إلطعام . جيوز لنا أن نقبل بهذا الوضع يف عامل من الوفرة وال

 

 "حتدي القضاء على اجلوع"تحدة، ، أمني عام األمم امل Ban Ki-moonأطلقحول التنمية املستدامة،  21+ويف مؤمتر ريو

األطفال وزيادة إنتاجية أصحاب احليازات الصغرية ودخلهم  القضاء على اجلوع وعلى تقّزمإىل يف آن معًا يسعى الذي 

يف املائة وخفض الفاقد من األغذية وفضالت الطعام إىل  011يف املائة وزيادة اإلنتاج املستدام لألغذية بنسبة  011بنسبة 

 .الصفر

 

 .ا وتنسيق عملنابفضل تضافر جهودنا وتركيز اهتمامن القضاء على اجلوعوإني لواثق متامًا من قدرتنا على 

 

فصغار املزارعني هم مقدمو األغذية الرئيسيون يف الكثري من بلدان العامل، . ل املزارعون جزءًا هامًا من هذه اجلهودويشّك

وباستطاعة التعاونيات أن تساعد املزارعني من أصحاب احليازات الصغرية . نفسه من أشّد الفئات فقرًا تالوق يفولكنهم 

 .تغذي العامل: فهي على حنو ما جاء يف شعار يوم األغذية العاملي هلذا العام. قباتعلى ختطي هذه الع

 

وإننا نسعى إىل . يف مقرها الرئيسيخاصًا باملزارعني والتعاونيات، هنا افتتحت الفاو هذا العام مكتبًا لالتصاالت قد و

 . ق برامج مشرتكة معهاالتعاونيات الزراعية وإىل إطالالدور اهلام الذي تضطلع به التوعية على 

 

نة املشرتكة بني الوكاالت لتعزيز وبالتنسيق مع اللجاألغذية العاملي وحنن نقوم مبسعانا هذا بالتعاون مع اإليفاد وبرنامج 

 . لتعاونيات والنهوض بهاا

 
األمم املتحدة  وإننا نعمل كذلك مع شركاء آخرين كمنظمة العمل الدولية وإدارة الشؤون االجتماعية واالقتصادية يف

واملنظمات غري احلكومية يف خمتلف أحناء  ةاخلاص اتوالقطاع واحللف التعاوني الدولي واملنظمة العاملية للمزارعني

 .العامل
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دني املتمع اجملكومات وأيضًا يف متناول احل فهولك مفتاح احلّل لتغذية العامل، وحدها من مي تالتعاونياليست و

القضاء على اجلوع ال يكفي و. بيدما أردنا حتقيق األمن الغذائي للجميع، ال بّد لنا من العمل يدًا  وإذا. اصاخلقطاع الو

 . إّن الرقم الوحيد املقبول بالنسبة إىل اجلوع هو ال جوع بعد اليوم: فدعونا نضع ألنفسنا أهدافًا شجاعة. لوحده

 

ا ليس حبلم، لكّن احللم الذي حنلم به معًا يصبح نلوحد ومثة أغنية نرددها يف بالدي وتقول إّن احللم الذي حنلم به

 .حقيقة

 

 .وشكرًا جزياًل على حسن إصغائكم

 


