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 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة  ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على 

  www.fao.orgة موقع املنظم
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 المؤتمر
 األربعون الدورة

 2017 تّموز/يوليو 8-3 روما،

 فرانسيس البابا األعظم، الحبر قداسة كلمة
 

 املؤمتر، رئيسالسيد 
 ،ملنظمة األغذية والزراعة عامالدير املسعادة 
 ،ةيطالياإلمهورية اجل وزراء رئيس معايل

 ن،الدائمو  واملمثلون السفراء السعادة أصحاب
 حضرات السيدات والسادة،

 
 ليكمعأوّد أن أعرب عن تقديري حلفاوة استقبالكم ولكلمات الرتحيب اليت خصّيتموين هبا، ويسّرين أن أتلو  

 .املؤمتر املوجهة إىل قداسة احلرب األعظم، البابا فرانسيس رسالة
 

 السيد الرئيس:
 
حلضور الدورة نا هممثلي البلدان األعضاء يف منظمة األغذية والزراعة اجملتمعني  مجيع ، وإىلمأن أتوّجه إليك سّريني 

 األربعني ملؤمتر املنظمة، بأمسى عبارات االحرتام واملوّدة. 
 
يف هذا  ريناحلاضاملنظمات الدولية األخرى  إىل مديريو منظمة إىل املدير العام للأيًضا  وأوّد أن أتوّجه بالتحية 

 ليها.يعّلق املاليني من األشخاص تطلعاهتم ع ،قطاعي الزراعة واألغذيةشاكل االجتماع، واملدعّوة إىل إجياد حلول حمددة مل
 
طلبت فقد   روما،يف بدايات هذه املنظمةاملتبع منذ  للتلقيدأن أكون معكم ختليداً هذه املرة بعدما تعّذر علّي و  

، أن ينقل إليكم تشجيعي ودعمي وأن يعرب عن خالص تقديري دولةال وزير، Pietro Parolinردينال االكإىل نيافة 
 واحرتامي للمهمة الشاقة املاثلة أمامكم.

 
ون لتوجيه األنشطة اجلارية على املستوى الدويل، ويرغب يف توطيد أواصر التعا ناية بالغةعويتابع الكرسي الرسويل ب 

لى اجلوع وسوء ع علًيافللقضاء  أيًضا أو حتقيق أهداف إمنائية نظرية فقط، بلهذه األنشطة، ليس من أجل إحراز تقّدم 
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جيب اإلقرار حبق  لب، ري كاٍف لوحدهغل اجلميع على خبزه اليومي حصو  ضمانلنّية عقد البأن التغذية. وكّلنا على دراية 
يف ، فيعزى ذلك بعيدة املنال تزال ال ملنشودةا. وإذا كانت األهداف منهوبالتايل ضمان أن يستفيد اجلميع   ذلكيفاجلميع 

يف الكثري من  ةقّيدماليت ما زالت  شّق طريقها يف األنشطة الدوليةعن األكرب إىل غياب ثقافة التضامن العاجزة  جزئه
 اإلحصاءات العملية أو الرغبة يف حتقيق الكفاءة بعيداً عن مفهوم املشاركة.باألحيان 

 
السكان يف عيشة موحتسني النشاط الزراعي وظروف فيه مبستوى التغذية  باالرتقاءوإن التزام كل بلد من البلدان  

أن ذلك ال يكفي.  و تعزيز التوزيع الفّعال لألغذية. غريز القطاع الزراعي أو زيادة اإلنتاج أاملناطق الريفية يتجّسد يف حتفي
الفقر واجلوع راثن بأن حق كل فرد يف التحرر من  ال يغيب عن بالنا يوًماأهو بالفعل املذكورة األهداف فإن ما ترمي إليه 

 بتقدمي مساعدة ملموسة إىل احملتاجني.مجعاء قائم على واجب األسرة البشرية 
 
 بسبب فيه أو ربة مالئمة بسبب مستواه اإلمنائي أو ظروف الفقوبالتايل، عندما يعجز بلد ما عن توفري استجا 

ظمات املن ظمة األغذية والزراعة ومعهانم كونتنعدام األمن اليت يعاين منها، من الضروري أن تغّري املناخ أو حاالت ا
بأن اخلريات  . وانطالقاً من الوعيضامنية مناسبةتالختاذ إجراءات  ددةحمالتدّخل بصورة  ادرة علىق األخرى احلكومية الدولية

ل من أشكال ألي شك هو املعيار األساس التضامن صبحيمن امللّح أن  كونيلجميع، لهبا علينا هي ملك  أنعم اهللاليت 
 التعاون يف العالقات الدولية.

 
 فحسب أو ر بنا أن نبقى قلقنيال جيدلكن فهو ليس باملهشد املطمئن. ، الراهن العاملي لوضعارنا إىل ما نظإذا و  

وجيب أيضًا أن تعزز أوقات الشدة الواضحة هذه وعَينا بأن اجلوع وسوء التغذية ال يشكالن هلذا الواقع.  نستسلم رمباأن 
أكثر تعقيداً من التخلف  روفظ�ما نتيجة إمناطق جغرافية معّينة فقط، بل  قتصران علىتظاهرتني طبيعيتني أو هيكلّيتني 

يف كل  يًعا، واليت تعيق مجلألشخاص ن احلروب واإلرهاب والتشّرد القسريالناشئ عن مخول العديد أو أنانية البعض. وإ
دة تؤثّر بل حصيلة قرارات ملموسة. وهذه عملية معقّ  ،نتيجة القضاء والقدر يستل، ادها تعقيدً يتز أو أنشطة التعاون  مرّة

أيضًا يف الكثري  َرب جتُ يف املقام األّول على الفئات السكانية األكثر ضعفًا اليت يتم إقصاؤها من العمليات اإلنتاجية، ال بل 
املقّدمة إىل البلدان  ملعونةاديد يتم حتمن األحيان على ترك أراضيها حبثاً عن مالذ آمن وأمل يف احلياة. وباإلضافة إىل ذلك، 

م من الدعوات بعد يوم على الرغ اتراجعًا يوم ملعونةاالفقرية على أساس قرارات تُتخذ حبرية ووعي كاملني، وتشهد هذه 
 العامل.مناطق املتكررة إىل مواجهة األزمات املدّمرة أكثر فأكثر يف خمتلف 

 
احتياجاهتم،  اجلميع، حبسب معوجيب أن نعي أن حرية االختيار الفردية يف هذه احلاالت تقرتن حبس التضامن  

كومات، أوّد أن احل ، ورغبًة يف تشجيعبااللتزامات املقطوعة أو املعلنة. ويف هذا الصدد عن حسن نّية سعيًا إىل الوفاء
زاعات واجلفاف إىل توفري بذور إىل األسر الريفية اليت تعيش يف مناطق تتأثر بالن أشارك بصورة رمزية يف برنامج املنظمة الرامي

العامل فقراء ناصرة مدعوهتا إىل نطالقًا من اسواء. وتندرج هذه اخلطوة يف سياق العمل الذي تضطلع به الكنيسة  على حدٍ 
  جتاههم.الفّعال جلميع االتزام تعزيز و أمجعني 

 
اليت تشدد على مفهوم األمن  2030خطة التنمية املستدامة لعام اء هبذا االلتزام مبوجب وحنن مدعوون إىل الوف 

خاص قيقي سيكون كفيًال باحلد من عدد األشاحلتضامن ال منالنابع وحده اجلهد  ،. ولكنالغذائي باعتباره هدفًا ملحاً 
. وتشعر بأسرها مؤسسات اجملتمع الدويلإىل . وإنه لتحٍد هائل بالنسبة إىل املنظمة و واحلرمانالذين يعانون من سوء التغذية 

 هذا التحدي. برفعالكنيسة أيضاً بأ�ا معنية يف املقام األّول 
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الالزمة  املنظمة وتوفري األدوات نشطةألمن إعطاء زخم جديد لمؤمتر احلالية لدورة الوأمتىن بالتايل أن تتمكن  

ار مثالذين ال يرون يف نشاط املنظمة مسامهة فنية من شأ�ا زيادة املوارد وتوزيع  خوتنا وأخواتناإمن  للمالينيواملنشودة 
 ثقتهماليت تعزز  ةوفريدة من نوعها يف بعض األحيان، إىل روح األخوّ  ،أيضاً إشارة ملموسة فيه فحسب، بل يرون اإلنتاج

 باملستقبل.
 
ز تقّدم حقيقي القوة الالزمة للمسامهة يف إحرا ليمنحكمو ، ساعيكممعليكم وعلى  نعمتهرمحته و عاىل توليسبغ اهللا  

 .مجعاء لصاحل األسرة البشرية
 

 2017يوليو/متّوز  3الفاتيكان، 
 

  قداسة احلرب األعظم، البابا فرانسيس
 


