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 السيد الرئيس، 
، تســــــّلط الضــــــوء 19-اجتماعية نتيجة جائحة كوفيداقتصــــــادية و صــــــحية و أزمة عاملنا اليوم ال يزال يتخّبط يف إّن 

انعدام األمن الغذائي  يتناســـــــــــــبة ملشـــــــــــــكلامللول احلإلجياد هام على ما تقوم به منظمة األغذية والزراعة (املنظمة) من عمل 
خالل العقود املاضـــية،  جنازاتإورغم ما حتقق من  .شـــكالن حتد�ت كربى يف زمننا هذازاالن تتال  اللتني - التغذية وســـوء

ال يزال عدد كبري من إخوتنا وأخواتنا عاجزين عن احلصـــــــــــــــول على األغذية الكافية، ال من حيث كمّيتها وال من حيث 
 جودهتا. 

األشـــــــــخاص املعرضـــــــــني خلطر انعدام األمن الغذائي احلاد والذين هم حباجة إىل وخالل العام املاضـــــــــي، بلغ عدد 
ض ألن يتفاقم أكثر يف وضـــــــع معرّ وهذا ال .الســـــــنوات اخلمس املاضـــــــية، أعلى مســـــــتوى له خالل لتأمني قوهتممعونة طارئة 

قد أفضــت مجيًعا ألزمة الصــحية الراهنة، فالنزاعات والظواهر املناخية املتطرفة واألزمات االقتصــادية، مصــحوبة اب املســتقبل.
وهذا حيّتم علينا اعتماد سياسات قادرة على التصدي لألسباب اهليكلية ماليني األشخاص. إىل اجملاعة واجلوع ابلنسبة إىل 

 . جياد احللول هلاإقبل أوجه الضعف املتزايدة هذه، الكامنة وراء 
النظم الغذائية قادرة على الصــــــــمود ويكون احلّل هلذه االحتياجات بشــــــــكل خاص من خالل ضــــــــمان أن تكون 

ومن هذا املنطلق، ســيكون من املفيد  وشــاملة ومســتدامة وقادرة على تقدمي أمناط غذائية صــحية وميســورة الكلفة للجميع.
 ، ويشجع استخدام مصادر الطاقة املتجددة.أجيال املستقبلمبا يف ذلك إقامة اقتصاد دائري يضمن سبل العيش للجميع، 
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ال يكون دافعه هو من خالل اقتصــــاد على حجم اإلنســــان،  فيهاللنهوض من األزمة اليت نتخّبط  ســــاســــيالعامل األ ولعلّ 
 للمبادئ األخالقية وحيرتم البيئة.  مراعٍ و خلري العام ابل متأّصل يف  ،الوحيد حتقيق الربح

نظام غذائي  ثمار يفواالستتصويب مسار� لتتيح لنا الفرصة  سوف ائحةيف أعقاب اجل نااقتصاداتإّن إعادة بناء 
ويندرج يف هذا اإلطار تشـــجيع قيام زراعة مســـتدامة ومتنوعة تضـــع نصـــب  عاملي قادر على الصـــمود أمام األزمات املقبلة.

هؤالء األشــــــخاص الذين يقومون إبنتاج من املفارقة أن نالحظ أّن و  عينيها أمهية الزراعة األســــــرية واجملتمعات احمللية الريفية.
فثالثة أرابع فقراء العامل يعيشــــــــــــــون يف املناطق الريفية ويعتمدون على  .من اجلوع �ةاألغذية إمنا هم يف الواقع األشــــــــــــــد معا

ومع ذلك، بفعل عدم القدرة على النفاذ إىل األســواق، واالفتقار إىل ملكية  بشــكل أســاســي لتأمني ســبل عيشــهم. ةالزراع
البىن التحتية والتكنولوجيات، فإّن إخوتنا وأخواتنا هؤالء هم األشـــــــــد عرضـــــــــة النعدام األراضـــــــــي واملوارد املالية وعدم كفاية 

 األمن الغذائي. 
من جهود مبا ميّكن كًال من البلدان من تطبيق اآلليات الضـــرورية تبذله ا مســـرة الدولية على شـــّجع األوإين أمثّن وأ

للتوصـــــل إىل اســـــتقالليتها الغذائية، إن من خالل مناذج جديدة للتنمية واالســـــتهالك، أو على شـــــكل تنظيم جمتمعي حيمي 
وســـــــــــــيكون من  ).Laudato si"، 129.180"ر الرســـــــــــــالة البابوية العامة النظم اإليكولوجية احمللية والتنوع البيولوجي (انظ

ومســاعدهتم يف النهوض إبمكا�هتم وقدرهتم  صــحاب احليازات الصــغريةأاملفيد للغاية االســتفادة من طاقات االبتكار لدعم 
 ّر هبا. ويف هذا السياق، يكتسي ما تقومون به من عمل أبمهية خاصة يف ظّل األزمة الراهنة اليت من على الصمود.

يف تشـــــــجيع ثقافة الرعاية القادرة على إلطالق عجلة التعايف تتمثل خطوة أســـــــاســـــــية  ويف ظّل األوضـــــــاع احلالية،
، األكاذيبو قّلة قليلة تنشـــر التوترات واملواجهات مواجهة النزعة الفردية والعدائية للهدر، املســـتشـــرية يف جمتمعاتنا. ومع أّن 

تراعي مجيع اليت بادرات تشــــــــــــجيع املثقافة الســــــــــــالم من خالل على بناء م بصــــــــــــرب وحز  لعملاحنن مدعوون يف املقابل إىل 
 جوانب احلياة البشرية وتساعد� يف القضاء على آفة الالمباالة. 

إلعطاء دفع لعمل اجملتمع الدويل؛ ال بل من الضروري اختاذ  وحده غري كافٍ  ضع اخلططو  نّ إاألصدقاء األعزاء، 
إجراءات تســـّهل  البشـــرية وإذكاء روح األخّوة. إىل األســـرة ؤ� املشـــرتكتماانإجراءات ملموســـة يكون القاســـم املشـــرتك بينها 

 قيام جمتمع يشّجع التثقيف واحلوار والعدالة. 
ومن  .فعالةو أســـرة األمم إىل قطع التزامات ملموســـة بدورها املســـؤولية اجلماعية اليت تدفع  وّلدتفاملســـؤولية الفردية 

لتكن هذه احملنة فرصــــة لتهيئة ف ددة.نا احمل"أال نفكر يف مصــــاحلنا اخلاصــــة فقط، ويف مصــــاحلياق يف هذا الســــاألمهية مبكان 
، لن يكون هناك املة للجميعشـــــــــــــــرؤية وجود ذلك أنه من دون  لنا مجيًعا من دون إمهال أي أحد. دٌ � املشـــــــــــــــرتك، غغد

 ). 2020أبريل/نيسان  19، لرمحة اإلهليةا ناسبة االحتفال بعيدمبعظة القداس املقدس ( "مستقبل ألي كان
والسادة ممثلي األمم واملنظمات الدولية لسيد املدير العام للمنظمة امع أصدق التحيات لكم السيد رئيس املؤمتر و 

وإّن الكرســــي الرســــويل  من جهود. بذلونهتأعرب عن تقديري العميق ملا  أوّد أنما ك  .الســــادة املشــــاركني، وكذلك ملختلفةا
  ســبيليفأعمال هذا املؤمتر وتؤازرانكم يف عملكم املتفاين  دعمانتا من بىن ومؤســســات، موالكنيســة الكاثوليكية، مبا لديه

 وتنا وأخواتنا العّزل واحملرومني. خمل يتسم بقدر أكرب من العدالة ويعمل خلدمة إبناء عا
 بكّل أخّوة، 

 البااب فرنسيس 
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