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 سعادة السيد شو دونيو

 املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة 

 

أن كم و يرور مخس وسبعني عاًما على أتسيسها، أوّد أن أحيمبيف هذا اليوم الذي حتتفل فيه منظمة األغذية والزراعة 
ة وهامة كونكم تعملون يف سبيل استئصال اجلوع وانعدام األمن خاللكم مجيع األعضاء يف املنظمة. فمهمتكم سامي منأحيي 

 الغذائي وسوء التغذية. 

حنافظ على االستدامة. أفعالنا "مًعا. ننمو ونتغذى و لغاية: ملناسبة يوم األغذية العاملي هام لوإّن موضوع هذا العام 
وأن  ئتنابيع ضرورة العمل مًعا وإبرادة راسخة من أجل إطالق مبادرات من شأ�ا أن حتّسن و ويُربز هذا املوض. هي مستقبلنا"

 بعث األمل يف نفوس الكثري من األشخاص والشعوب. ت

صت املنظمة إىل أّن إنتاج األغذية غري كاٍف لوحده ال بل جيب أن خلوعلى مدار هذه السنوات اخلمس والسبعني، 
ويقوم هذا على اعتماد حلول مبتكرة قادرة مع ضمان وجود نظم غذائية مستدامة وأمناط غذائية صحية للجميع. أيًضا يرتافق 

، ومبا يعزز القدرة على التعايف ية وكوكبنارفاهية جمتمعاتنا احمللا فيه تاجنا لألغذية واستهالكنا هلا ملعلى إحداث حتول يف طريقة إن
 واالستدامة يف األجل البعيد. 

من األمهية مبكان مساندة املبادرات اليت ، 19-كوفيدجائحة  ومن هذا املنطلق، يف ظّل املرحلة العصيبة النامجة عن 
لزراعة تشجيع اتنفيذها منظمات مثل منظمة األغذية والزراعة وبر�مج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ل

 والتعاون من أجل حتقيق التنمية الريفية يف البلدان األشّد فقرًا. واملنّوعة ودعم اجملتمعات احمللية لصغار املزارعني املستدامة 

رفع هذا التحدي يف حقبة حافلة ابلتناقضات: فمن جهة، نشهد تقدًما ال سابق له يف خمتلف حلاجة إىل اب نقرّ وإننا 
املنظمة، ونالحظ لألسف أنّه حبسب آخر إحصاءات إنسانية متعددة. اجملاالت العلمية؛ ومن جهة أخرى، يواجه العامل أزمات 

دد األشخاص الذين يعانون من اجلوع وانعدام األمن الغذائي آخذ يف فإّن عورغم كل اجلهود املبذولة خالل العقود األخرية، 
 االرتفاع وهو عدد مرشح لالرتفاع أكثر بفعل اجلائحة الراهنة. 

واجلوع يف معظم احلاالت هو نتيجة التوزيع وصمة عار. إّن اجلوع ابلنسبة إىل البشرية ليس جمرد كارثة بل هو أيًضا 
نقص االستثمارات يف القطاع الزراعي وتداعيات تغري املناخ واحتدام علينا هبا األرض، يضاف إليه غري العادل للثمار اليت تنعم 

ظّل هذا الواقع، ال ميكننا البقاء ويف وتتفاقم هذه األوضاع بفعل هدر األطنان من األغذية. النزاعات يف مناطق خمتلفة من العامل. 
 .فهذه مسؤوليتنا مجيًعامن دون التحرك. مكتويف األيدي 

 تُلهيناالستئصال اجلوع من العامل. ويف بعض احلاالت،  حمددةإّن األزمة احلالية تربز احلاجة إىل سياسات وإجراءات 
ولعل نتيجة افتقارهم إىل األغذية. إخوة وأخوات لنا  ابستمرار وفاةن هذا اهلدف وتسمح ع ةاإليديولوجيالنقاشات اجلدلية أو 

إلنشاء احلربية  النفقاتاألموال املخصصة لشراء األسلحة وسواها من  استخدامهبذا الصدد سيكون من خالل  ا شجاًعاقرارً 
 نزوحوهذا من شأنه أن جيّنبنا الكثري من احلروب و البلدان األشّد فقرًا. "صندوق عاملي" للقضاء �ائًيا على اجلوع ومساعدة 
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الرسالة البابوية العامة، ( أفضلحبثًا عن حياة لدا�م وب د�رهميضطرون إىل ترك  الذينعدد كبري من أخوتنا وأسرهم من 
Fratelli tutti ،189 ،262 .( 

اثقبة ومثمرة إذ أعرب عن رغبيت يف أن يتجلى عمل منظمة األغذية والزراعة على الدوام بصورة  إينملدير العام، اسعادة 
لزراعة األرض وإطعام اجلياع وصون األساسية  الرسالةالربكة اإلهلية لتحّل عليكم وعلى مجيع العاملني يف هذه ألتمس بقدر أكرب، 

 املوارد الطبيعية مبا يضمن العيش الكرمي للجميع بروح من االحرتام واحملّبة. 

 وشكرًا على حسن إصغائكم. 


