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 والزراعة األغذية ملنظمة والسبعني اخلامس العيد مبناسبة الفيديو عرب
 

  املوقرين، الدائمني واملمثلني العام املدير حضرة
 

 مقرها ابســــتضــــافة إيطاليا تفخر اليت الزراعية األغذية منظمة أتســــيس على عاًما وســــبعني مخســــة مبرور اليوم حنتفل
 جانب إىل - الدويل الزراعة ملعهد الســــابقة التجربة أعقاب يف املتحدة، األمم منظومة إىل انضــــمامها قبل حىت - الرئيســــي

 املتحدة. لألمم والزراعة ابألغذية املعين املركز كامل

 الذي الفقر وعلى التغذية، ســـوء وعلى اجلوع على التغلب مشـــروع هو حمدد مبشـــروع األول املقام يف اليوم حنتفلو 
  هبما. يتسبب

 األســــــــــاســــــــــية احلقوق ضــــــــــمن من يكون أن جيب الغذاء يف احلق نّ إ القائلة فكرةلل الكامل ابلتحقيق نتعهد وحنن
  لإلنسان.

 التثقيف وبرامج التوزيع وســـــــــالســـــــــل الغذائية والنظم الزراعية اإلنتاجية أاتحت مضـــــــــت، اليت الســـــــــنوات مرّ  علىو 
  األمام. إىل عمالقة خطوات حتقيق التغذوي،

 ال ممن العامل من جًدا كثرية  أماكن يف والرجال والنســـــــــــــاء األطفال ماليني ابلنا عن يغيب ال هذا، من الرغم وعلى
 األمن انعدام مأســاة يف للوقوع عرضــة هم أو اجلوع من ويعانون األســاســية الســلع لىع احلصــول ســبيل يف يكافحون يزالون

 عن �هيك قســـري، نزوح من به تســـببت ما مع والصـــراعات املناخية التغريات جراء يتفاقم ينفك ال وضـــعال ذاوه الغذائي.
  الراهنة. اجلائحة

  الفقر. خط دون يعيشون إضايف شخص مليون 100 حوايل ابت وحده، 2020 عام يف أنه إىل التقديرات وتشري

 من العامل مستوى على جدية التزامات وقطع أبسره، للكوكب مصريية خيارات ختاذال طرق مفرتق عند اليوم وحنن
 والنظم البيولوجي التنوع وصــــــــــــــون الطبيعية، للموارد املســــــــــــــؤول واالســــــــــــــتخدام الزراعي، النشــــــــــــــاط بقيمة االعرتاف منطلق

  .وكافية صحية غذائية إمدادات ضمان بغية جمتمع، لكل الزراعية الغذائية النظم استدامة وتدعيم اإليكولوجية،

  مستقبلنا." هي أفعالنا االستدامة. على حنافظو  ونتغذى، ننمو، مًعا." هو اليوم هلذا الرئيسي العنوان إنّ 

 التصـــــــــــــــدي عرب العامل، زوا� من زاوية كل  يف احلياة على احلفاظ أجل من الكفاح إلزامية إىل الفكرة هذه تعيد�و 
 وتذليلها. املستمرة الالمساواة ألوجه

  مًعا. العمل وهو وحسب واحد سبيل أمامنا ذلك كل  ولتحقيق



 الفاعلة اجلهات مســـــامهة مع مســـــتدامة غذائية نظم بناء حبفز كفيل  ،اتمّ  دويل تعاون وجود بضـــــرورة الوعي يتنامى
 ومجاعات. أفراًدا ،واألشخاص واخلاص، العام القطاعني يف

  الصدد. هذا يف مةوقيّ  واضحة فإشارة العاملي األغذية بر�مج إىل نحتمُ  اليت للسالم نوبل جائزة أما

  .2030 عام خطة تنفيذ يف تساهم سلوكيات وبعزم، بتماسك مًعا، نتبىن أن إىل مجيًعا عوونمد وحنن

 مع ابلتعاون أرادا اللذين دونيو، شـــو الســـيد العام ومديرها والزراعة األغذية منظمة التزام إىل خاصـــة بتحية وأتوجه
  الغذائية. النظم يف 91-كوفيد  أتثريات احتواء هبدف الغذاء" أجل من "حتالف بناء األخرى البلدان من كبري  وعدد إيطاليا

 القـــدمي ارتبـــاطـــه جـــانـــب إىل الغـــذاء، وإن ،اجلميع متنـــاول يف يكون أن واملتوازن الكـــايف الغـــذائي للنمط ينبغيو 
 الغذائي اهلدر عادة مكافحة خالل من صـــــــــو�ا، تســـــــــتحق نبيلة مادةً  يعترب أن جيب واألرض، والتقاليد ابلثقافة والراســـــــــخ

  العامل. حول األغىن املناطق ةِمس  ،لألسف ،كثرية  أحيان يف تزال ال اليت البغيضة

 تقاســــــــــم يف تناومســــــــــؤولي لنا، األرض توفرها اليت الثمينة للموارد العميق املعىن جمدًدا الدويل اجملتمع يدرك أن ىنمتوأ
  املقبلة. األجيال أجل من ومحايتها املوارد تلك


