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ة إىل السيد املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة وإىل مجيع من حيتفلون بيوم األغذية العاملي هذا يف خمتلف أتوجه بداية ابلتحيّ 
على ما تبذلونه من إنشاء املنظمة. فأحّر التهاين لكم مجيًعا عاًما على  75أرجاء العامل، وهو يوم يصادف أيًضا احتفالنا مبرور 

 . وفًيا وتعاونًياهذه اهليئة العاملية اليت تؤدي فيها إسبانيا دورًا جهود وما حتققونه من إجنازات يف إطار 
منظمة األغذية والزراعة وسواها من منظمات منذ  مسألة لطاملا دعت إليهاإّن الظروف اليت نشهدها اليوم تعيد إىل الواجهة 

 إعادة النظر يف مناذج اإلنتاج احلالية لألغذية من منظار االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية.  ضرورة يوقت طويل أال وه
وهو واقع تؤكده املؤشرات االقتصادية والصحية اليت تفيد عن ارتفاع سوء التغذية يف العامل: فاألرقام اخلاصة بنقص التغذية على 

ّن كلفة هذا تفيد أب املغذ�ت الدقيقة والوزن الزائد والسمنة حبسب املنظمة، اليت ارتفاع وكذلك األمر ابلنسبة إىل النقص يف
 دوالر أمريكي يف السنة.  مليارات 3.5تبلغ  االختالل يف التوازن

هذه املسألة اليت ستعرض على مائدة البحث خالل مؤمتر قمة األمم املتحدة بشأن النظم الغذائية املزمع عقده خالل العام  لكنّ 
من أوليات الصحة العامة مرتبطة أيًضا  جتماعية فحسب. بل هي أيًضا أولويةاملقبل، ليست هامة من الناحية االقتصادية واال

ضمان سبل العيش الالئق للعاملني يف  واجبوهبدر األغذية، فضًال عن قدان التنوع البيولوجي وبف عمبعناه الواسبتدهور البيئة 
 السلسلة الغذائية. 

ومن هذا املنطلق ويف ظّل اجلائحة املستشرية حالًيا، أود أن أسلط الضوء على مجيع األشخاص الذين واصلوا عملهم خالل 
وهؤالء األشخاص هم مجيع العاملني يف . جنهل عواقبهاالصحية إىل أزمة غذائية هذه األشهر يوًما بعد يوم ملنع حتول اجلائحة 

 السلسلة الغذائية، رجاًال ونساء، الذين حرصوا على أتمني حاجة أساسية مثل األغذية للسواد األعظم من سكان األرض. 
القدر  حيصلون على الاليني األشخاص مئات مأنه ال يزال هناك لكّن رسالة منظمة األغذية والزراعة واضحة وهي حتّذر من 

وال بد هلذه االختالالت يف التواز�ت من أن تدفعنا إىل التفكري األغذية. وهناك ماليني آخرون يعانون من السمنة.  الكايف من
أقصر للتسويق مبا يشجع اإلنتاج احمللي واملومسي واملستدام  مساراتمن خالل السعي إىل إجياد يف كيفية تدعيم النظم الغذائية 

ر أيًضا حياة العديد من النساء يف مناطق العامل اليت تكون فيها حياهتّن على نطاق صغري وهي اسرتاتيجية من شأ�ا أن تيسّ و 
 عرضة ملخاطر شديدة. 

الدولية يف خمتلف  املنظماتوالزراعة وسواها من وإسبانيا، إىل جانب منظمة األغذية  صحّيةإّن للجميع احلّق يف تغذية 
ذٍّ ومنوّع وعايل اجلودة وبكلفة ميسورة للمستهلك وعادلة للمنتج. القطاعات، تعمل سوً� من أجل أتمني غذاء كاٍف وسليم ومغ

وليتنا الفردية ال تقّل أمهية. قراراتنا املتعلقة ابألغذية وما نشرتيه كل يوم لتناوله ومسؤ وإّن وجيب أال يغيب هذا عن ابلنا اليوم. 
 ومن اجملدي يف يوم األغذية العاملي هذا التفكري ملًيا يف هذا. 

 وشكرًا على حسن إصغائكم. 


