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 أصحاب املعايل والسعادة،

 السيد شو دونيو، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة

 ، املدير التنفيذي لرب�مج األغذية العامليDavid Beaselyالسيد 

 السادة املندوبون الكرام، 

 حضرات السيدات والسادة،

 

امسحوا يل بداية أن أنتهز هذه الفرصة لكي أتوجه إىل منظمة األغذية والزراعة ابلتهنئة ملناسبة الذكرى اخلامسة  -1
 لقد كانت مسرية طويلة ومثالية ونتمىن لكم حتقيق مزيد من اإلجنازات.   والسبعني لتأسيسها. 

 19-لعنا على ما تفضي إليه جائحة كوفيدولقد اطّ ومما ال شك فيه أّن اجلوع ال يزال يشكل التحدي الرئيسي.  -2
 من دفع عدد إضايف من األشخاص إىل حلقة اجلوع. 

وال يسعنا أن نغفل الفقراء والضعفاء الذين هم أشّد أتثرًا هبا.  وكلنا يعلم أّن األزمة، مىت استشرت، إمنا تطال -3
 هذا الواقع وأال نركز انتباهنا على هذه الفئات األشّد هتميًشا يف املناطق الريفية. 

ولكننا حباجة ففي مثل هذه األوقات، حيتاج سكان املناطق الريفية هؤالء إىل دعمنا أكثر من أي وقت مضى.   -4
فإذا ما أرد� بناء جمتمعات قوية وتنعم ابلصحة والسالم، جيدر بنا أوًال إنتاج القدر الكايف من إليهم أيًضا. 

 األغذية املغذية للجميع. 

) مزارع. ورغم كل التحد�ت 2وهذا هو ابلذات موقع صغار املزارعني يف العامل الذين يتخطى عددهم امللياري (  -5
 السعرات احلرارية اليت نستهلكها.  املاثلة أمامهم، فهم ينتجون أكثر من نصف

دث اختالالت يف جتارة اليت حتُ  19-ويكتسي دورهم اليوم أمهية أكرب يف ظّل القيود املتصلة جبائحة كوفيد  -6
 األغذية ويف اخلدمات اللوجستية.   

 فكيف لنا أن نقدم الدعم هلم لالستفادة من طاقاهتم الكاملة؟ -7

أي استثمارات يف املدخالت  ؛ذكى يف الزراعة الصغرية النطاقأوًال، حنن حباجة إىل مزيد من االستثمارات األ  -8
وهذا حتديًدا ما قام به الصندوق يف كالبذور ويف البىن التحتية األساسية كالطرقات الريفية ومرافق التخزين. 

افظة على اإلمدادات الغذائية يف األسواق احمللية كمبود� ضمن شراكة مع احلكومة من أجل تقدمي الدعم للمح
 خالل احلائجة. 

سي هذا أمهية أكرب يف ظّل إغالق األسواق ويكتاثنًيا، جيدر بصغار املزارعني أن يوصلوا منتجاهتم إىل األسواق.  -9
ا احللول ال سيم -وجيدر بنا االستثمار يف تكنولوجيات جديدة مبتكرة واخللل الذي تشهده عمليات النقل. 



 
 

ويف الربازيل، نعمل على ربط املزارعني أبسواق افرتاضية من أجل إلبقاء أسواق املواد الغذائية مفتوحة.  -الرقمية 
 خلق فرص يف السوق خالل اجلائحة. 

وهذه نقطة أود التشديد عليها.   -اثلثاً، يعتمد بناء مستقبل مستدام على قدرة املناطق الريفية على الصمود  -10
وما مل نتخذ تفاقم التهديدات اليت تواجه ابلفعل سكان الريف، مبا يف ذلك تغري املناخ.  19-كوفيد  فجائحة

مليون شخص إضايف إىل حلقة  100إجراءات لتعزيز القدرة على الصمود، سوف يدفع تغري املناخ أكثر من 
 ويُعزى نصف هذه الز�دة إىل أتثريات تغري املناخ على الزراعة. الفقر. 

ينبغي ختصيص مزيد من املوارد لز�دة قدرة فقراء الريف على الصمود وهذا ما نعتزم القيام به يف إطار بر�جمنا و   -11
 للقدرة على الصمود يف األر�ف. 

 حضرات السيدات والسادة، -12

سيتعني  أكرر جمدًدا القول إننا إذا ما أرد� زراعة مواد غذائية إلطعام السكان واحملافظة على استدامة كوكبنا، -13
 علينا العمل مًعا من أجل ز�دة االستثمارات حيثما احلاجة إليها هي األمّس. 

ويف اخلتام، امسحوا أبن أذكركم ببعض تفاصيل الفجوة يف االستثمارات يف القطاع الزراعي اليت سّلط الضوء   -14
مليار دوالر أمريكي إضايف يف  14حنن حباجة إىل  -الذي صدر للتو  2030عليها تقرير "سرييس" لعام 
مليوً� من صغار  545من أجل القضاء على اجلوع ومضاعفة مداخيل  2030املتوسط يف السنة حىت سنة 

وهذا يعين تقريًبا مضاعفة املزارعني واحلد من االنبعااثت النامجة عن الزراعة متاشًيا مع اتفاق ابريس بشأن املناخ. 
 ن الغذائي والتغذية سنوً�.  هذه هي املهمة امللقاة على عاتقنا. كمية املعونة املخصصة لألم

 إصغائكم. نوشكراً جزيًال على حس -15
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