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كلمة صاحب السعادة  ، السفير فوق العادة والمفّوض و الممثّل الدائم لدولة سريالنكا لدى إيطاليا و لدى منظمة األغذية 

.والزراعة ووكاالت األمم المتحدة في روما  

فصل روما –والصين  77بمناسبة تولّيه منصب رئاسة مجموعة ال   

 3102كانون الثاني /يناير 32روما، 

 

والزراعة األغذية منظمةالمدير العام ل نديوا -مدير -  

 Fernanda Guerrieri السيدة

 أصحاب ، الممثلة الدائمة عن الجمهورية البوليفارية الفنزويلية،،Gladys Urbaneha Duràn السفيرة صاحبة السعادة – السيدة الرئيسة 

 األعزاء واألصدقاء الكرام الزمالء أيها السعادة،

 " اومزدهر اسعيد 3102عام " ميعاج لكم أتمنى بأن أبدأ أن لي اسمحوا"

 سري قترا المنحت  التي الثقة على ، Mahinda Rajapaksaالنكا  سري رئيس حكومةو امتنان  امتناني خالص عن أعرب أن لي اسمحوا

 .والصين  77لتولي رئاسة مجموعة ال  ،وشخصي  النكا

 .لي منحت التي والثقة للشرف آسيامجموعة  في زمالئي ةوخاص الصين، و 77مجموعة ال  أعضاء جميع أشكر أن أيضا أود الواقع، في

 هذاعلى تأييدهم وتأكيدهم ل والصين، 77مجموعة ال  في اإلقليمية المجموعات وأعضاء رؤساء ألشكر الفرصة هذه أغتنم أن أيضا لي اسمحوا

 .المقتر 

 اليوم، وجودهاتشريفنا ب على Fernanda Guerrieri السيدة - راعةوالز األغذية منظمةالمدير العام ل ديوان لمدير الخالص بالشكر أتقدم أن وأود

 .الرئاسة تسليمجلسة  في

 من العديد على التغلب على قادرا Josè Graziano da Silva الدكتور للمنظمة العام المديرسيكون  ،والفطنة  الماهرة قيادته تحت هأن أيضا وآمل

 وموظفي العام للمدير والصين 77مجموعة ال  رئيس من والتشجيعلمطلق ا الدعم نطاق توسيع أيضا لي اسمحوا. اليوم نواجهها التي التحديات

 .المنظمة

 Gladys Urbaneha Duràn ةالسفير سعادة واليته المنتهية ةالرئيسالتي أبدتها  والتعاونإلى القدرة  أنوه أن أيضا أود األعزاء، زمالئي

 نحو رحلتنا في الهامة المفاوضات خالل من إلنجازات مجموعتناأدى إلى تحقيق  مما الماضي العام مدار على البارزة قيادتها على وخصوصا

 السيد -الفنزويلي للوفد المناوب الدائم الممثل إلى الشكر خالصبتقديم  أيضا لي واسمحوا. المستدامة التنمية أجل من أيضا والعمل الفقر على القضاء

Manuel Claros  77أمانة مجموعة ال  لي قدمتهالذي  والتعاون لكافيا دعمأعرب عم امتناني لل أن أيضا وأود. المستمر والتعاون لدعمعلى ا 

 .بلدي سفارة وموظفي والصين
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 والممثل إيطاليا إلى الكاميرون جمهورية سفير ، Dominique Awono Essamaلصاحب السعادة   القلبية تهنئتي أم أقدم  أيضا لي واسمحوا

 كثب عن العمل إلى أتطلع إننيالواقع  فيو . والصين 77لمجموعة ال  يدالجد الرئيس نائب انتخابه على روما، في المتحدة األمم وكاالت لدى الدائم

 .وتوجيهكم دعمكم ونطلب معكم

 توافققد ( روما فيلديها ممثليات ( بلدا23) لديناو بلدا، 023 اآلن هي ) بلدا 77 منتتكون  مجموعة كانت 0691 حزيران/يونيو في أصدقائي،

 .والتنمية والتضامن الوحدة المشتركة األهداف إعادة على مؤكدة ، والتنمية للتجارة لمتحدةا لألمم األول المؤتمر في مشترك إعالن على

 نصيالذي  ،0697 تشرين األول/أكتوبر 32 في  "الجزائر ميثاق" العاصمة، الجزائر في عقد الذي 77لمجموعة ال  األول الوزاري االجتماعأقر 

 ".هاأهدافللمجموعة و  اإلستراتيجية ةرؤيال" على

لمجموعة ال  يةتأسيسال الرؤية هذه فإن النامية، للبلدان بالنسبة وخاصة -أوجه مختلفة في  بسرعة يتغير العالم أن من الرغم ىعل السعادة، أصحاب

 األمم في األعضاء الدولوعلى مستوى  العالم سكان من العظمى الغالبية تمثل النامية البلدان اليوم،. مضى وقت أي من صحة أكثر هي 77

. والمفاوضات األطراف المتعددة العمليات خالل من تقدم أنإال  العالمي االقتصادي األعمال جدولب المتعلقة التنمية اياقضل يمكن ال. المتحدة

 كانت كلما المواقف موحدة معظم على والحفاظ عضائنا،أل فعال حشد على قدرتنا على تعتمد المصالح لهذه الناجح والسعي الجماعية مصالحنا

 .مهددة المشتركة يةوالتنم أهدافنا

 رو  كانت. التقليد هذا مواصلة تعتزم النكا سري. السنين مر على مشتركة جبهة على الحفاظ من تمكنا ،كبيرتنوعنا ال من الرغم على الواقع، في

 .االستراتيجية مصالحنا وحماية المكتسبة خبرتنا تعزيز علينا ذلك ساعد وقد. كبيرة قوة مجموعتنا في تسود التي والتضامن التشاور

 الراهنة، واالقتصادية المالية العالمية األزمة ذلك في بما الرئيسية، القضايا من عددفي  الجماعية نظرنا وجهةتتعزز  أن آمل ،3102 عام في

 التعاون أمور جملة وضمن دوليا عليها المتفق اإلنمائية واألهداف المستدامة، والتنمية الخمسة، االستراتيجية واألهداف لأللفية، اإلنمائية واألهداف

 .(South Summits) الجنوبيةقمم ال وضعتها التي الطريق خارطة باتباعبين بلدان الجنوب ،

 البلدان مع" المفتوحة القنوات" وإنشاء الفعال التنسيق من والمزيد لدينا، االتصال آليات تعزيز أمور، جملة من بد ال ذكره، سبق ما تحقيق أجل من

 .أبدا ذلك ننسى أال وعلينا قوتنا هي وحدتناالواقع  في. األخرى

( الدقة وجه على مليون 292 من أكثر) مليون، ألف من يقرب ما لدينا يزال الأنه  اإلحصائيات، تكشف. جدا مهم عام هو 3102 الكرام، الزمالء

 التي األغذية من طن ارملي 0.2 فقدان يتم هأن أيضا حظلو قدو . جدا الخاصة حدودنا داخل يومهم قوتيتزودون ب معظمهم العالم، في جائع شخص

 .سنويا تهدر أنها أوالبشري  لالستهالك إنتاجها يتم

 نقص من يعانون السكان من٪ 93 العالم، في الجوعى الناس من 2 كل من 3ل موطنا تزال ال الهادئ، والمحيط آسيا ، جئت حيث من المنطقة

 عام في الدولي البنك تقارير. المنطقة أنحاء مختلف في الفقر من الحد في يركب تقدم هناك كان ذلك، ومع. المنطقة هذه في يعيش العالم في التغذية

 عن للرضامدعاة  ليس هذا الواقع في. ٪02 و 01 بين ما الى الرقم هذا تحسن قد اآلن. فقر في يعيشون اآلسيويين من٪ 17 من أكثر أن 0620

 .به القيامعلينا  يتعين الذي الكثير هناك يزال الف النفس،

 جميع في واألمن االجتماعي لالستقرار شرط هو الغذائي واألمن الغذائي، األمن لتحقيق مسبق شرط هو السالم أن نعلم نحن عادة،الس أصحاب

 الرئيس قيادة تحت السياسي وااللتزام السالم من مزيجكان ال الماضية، سنوات 1 الى 2 في. الصدد هذافي  واضح مثال هي النكا سري. االمور

Rajapaksa  السنوات مدى على هأن أقول بأن فخور أنا. واالقتصادية االجتماعية التنمية وتحقيق الجوع مكافحة فيأرضية  بسرعة اكتسب قد 

 .األرز إنتاج في الذاتي االكتفاء تحقيقفي  النكا سرينجحت  الماضية القليلة
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رؤساء ونواب /  األعضاء الدولمع  تعاون أقصى والتماس ع،تواض وبكل مفتو  حوار على الحفاظ أنوي إنني أقول أن لي اسمحوا الختام، وفي

 اللجان خالل من معا، المستقبلية مبادراتنا بشأن األدنى، الشرق وكذلك الكاريبي و الالتينية وأمريكا وآسيا أفريقيا في اإلقليمية المجموعاترؤساء 

 .عنه غنى ال شرطا البعض بعضنا دعمناتجعل  المقبلة، والتحديات العمل وعبء الشاقة، المهام. واليتي فترة خالل اإلدارية والهيئات المختلفة الفنية

 ؟"لماذا ونسأل تحدث أشياء ترى أنت" واقتبس مرة ذات قال الذي شو برنارد البريطاني والكاتب الشاعر كان

 ؟"ال لماذا" و أسأل  بعد تحدث لم بأشياء أحلمأنا  ولكن

 تحقيق على والمساعدة المشتركة، واألهداف والمصالح تطلعاتال لدعم تام، انسجام في كلل بال والعمل البصيرة األسطر ذهه نتذكر دعونا وأخيرا،

 .نمثلها التيالعظيمة  الدول أحالم

 .جدا ممتعة أمسية لكم وأتمنىاالستماع المتأني  على جميعا لكم أشكر


