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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )

للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع 

 www.fao.org املنظمة

  

A 

 املؤمتر

 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015 يونيو/حزيران 13-6روما، 

 تعيني املدير العام

 )مذكرة ألمني عام املؤمتر واجمللس(

 

)ب( من الالئحة العامة للمنظمة، فإّن اجمللس يف دورته التاسعة واألربعني بعد 1-37عماًل بأحكام املادة  -1

يناير/كانون الثاني  31إىل  2014نوفمرب/تشرين الثاني  1( قد "حدد الفرتة املمتدة من 2014املائة )يونيو/حزيران 

(. وطبقًا CL 149/REPمن التقرير  27موعدًا لكي تقدم الدول األعضاء الرتشيحات ملنصب املدير العام." )الفقرة  2015

( والدورة 2015مارس/آذار  25-23الرتتيبات اخلاصة بالدورة احلادية واخلمسني بعد املائة للمجلس )من  15للفقرة 

( واليت اتفق عليها اجمللس يف دورته CL 150/8)الوثيقة  (2015يونيو/حزيران  13-6التاسعة والثالثني للمؤمتر )

(، فقد جرى تعميم الرتشيحات اليت وردت ضمن حدود املهلة الزمنية 2014ة )ديسمرب/كانون األول اخلمسني بعد املائ

 احملددة عرب البوابة اخلاصة بأعضاء املنظمة وبواسطة تعميم صدر بعد أسبوع واحد من ذلك. 

 

ومع حلول املوعد الذي حدده اجمللس، تلقى أمني عام املؤمتر واجمللس ترشيحًا واحدًا. ويرد هذا الرتشيح  -2

 والسرية الذاتية للمرّشح ضمن املرفق اآلتي. 

 

 (José Graziano da Silva) جوزيه غرازيانو دا سيلفا  الربازيل املرفق ألف
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 املرفق ألف
 

 املمثلية الدائمة للربازيل 

 لدى منظمة األغذية والزراعة
 

 مكتب السفري
 

 133رقم 
 

 4112نوفمرب/تشرين الثاني  1روما، 

 

 Louis Gagnonسعادة السيد 

 أمني عام املؤمتر واجمللس

 يف منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 

 سعادة األمني العام،
 

 حتّية طّيبة وبعد،

 

 4112أغسطس/آب  1يسّرني أن أشري إىل تعيني املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( للفرتة املمتدة من  

يونيو/حزيران  17-6والذي من املقرر أن جيري خالل الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر املنظمة ) 4112يوليو/متوز  71إىل 

 من دستور املنظمة واملادة السابعة والثالثني من الالئحة العامة للمنظمة.  1-3( عماًل بأحكام املادة 4112

 

 الربوفيسورنيابة عن حكومة اجلمهورية االحتادية الربازيلية ترشيح  هذا الصدد أن أقدم لكم،يف ويشّرفين  

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام احلالي للمنظمة، النتخابه لوالية جديدة يف املنصب املذكور، وذلك طبقًا ألحكام 

 من دستور املنظمة. 1-3املادة 

 

ممتنًا لكم لو تفضلتم بتسجيل هذا الرتشيح رمسيًا وإبالغ سائر الدول األعضاء يف املنظمة بذلك.  وسأكون 

 وجتدون مرفقة طيه السرية الذاتية للربوفيسور جوزيه غرازيانو دا سيلفا.

 

 راجيًا التفضل بقبول أمسى عبارات التقدير واالحرتام. 

 

 Maria Laura da Rocha –)اإلمضاء 

 الدائمة للربازيلاملمثلة 

 لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة(
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 السرية الذاتية
 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا
 

يشغل الربوفيسور جوزيه غرازيانو دا سيلفا منصب مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( منذ  

 .4114شهر يناير/كانون الثاني 

 

عامًا من الدراية األكادميية واملهنية والسياسية يف  71ا سيلفا معه إىل املنظمة أكثر من ولقد جلب غرازيانو د 

قضايا األمن الغذائي والتنمية الريفية؛ وخربته العملية يف قيادة تصميم برنامج "القضاء على اجلوع" يف الربازيل وتطبيقه 

حة اجلوع؛ وقدرته على حشد اإلرادة السياسية اليت حينما كان يشغل منصب الوزير فوق العادة لألمن الغذائي ومكاف

؛ 4142على السعي إىل حتقيق هدف القضاء على اجلوع حبلول سنة والبحر الكارييب ساعدت أفريقيا وأمريكا الالتينية 

 واستعداده الدائم إلشراك خمتلف الشركاء يف بناء املستقبل الذي نصبو إليه. 

 

سيلفا، أثناء توليه أرفع منصب يف الفاو، املنظمة على الطريق الصحيح لتغيري الرؤية  وقد وضع غرازيانو دا 

اخلاصة بعامل مستدام ينعم باألمن الغذائي وترمجتها على أرض الواقع. وقام بتعزيز تركيز عمل املنظمة وطاقاتها يف 

القطري؛ وخّفض التكاليف اإلدارية؛  سبيل حتقيق نتائج ملموسة؛ وعزز قدراتها املؤسسية مبا يف ذلك على املستوى

 ووّطد الشراكات؛ وحفز الدعم الذي تقدمه املنظمة للتعاون بني بلدان اجلنوب.

 

وقد أفضت جهوده إىل حتقيق قيمة أفضل مقابل املال يف املنظمة وعززت ثقة األعضاء واجملتمع الدولي املعين  

 بالتنمية يف املنظمة.

 

الربوفيسور غرازيانو دا سيلفا لوالية ثانية كمدير عام للفاو يف ضوء النتائج اإلجيابية وإّن حكومة الربازيل ترّشح  

 اليت حققها أثناء توليه مهامه. 

 

 برنامج القضاء على اجلوع
 

"(. ويف عام Fome Zero، توىل غرازيانو دا سيلفا تنسيق صياغة برنامج "القضاء على اجلوع" )"4111يف عام  

يف منصب الوزير اخلاص لألمن الغذائي ومكافحة   Luiz Inácio Lula da Silvaلربازيل آنذاك ، عّينه رئيس ا4117

 اجلوع وأوكله مهمة تنفيذ هذا الربنامج.

 

وطرح برنامج "القضاء على اجلوع" منوذجًا إمنائيًا جديدًا يتمحور حول استئصال اجلوع واإلدماج االجتماعي  

الكلي والسياسات االجتماعية واإلنتاجية وتسريع وترية التقدم احملرز خلفض  من خالل الربط بني سياسات االقتصاد

يف  11من أكثر من  4113-4112و 4114-4111اجلوع: وقد اخنفض بالفعل نقص التغذية املزمن يف الربازيل بني 
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سابق. وجنحت الربازيل أضعاف مما كانت عليه يف العقد ال 4.2يف املائة، أي بوترية اخنفاض أسرع  2املائة إىل ما دون 

بفضل ذلك يف حتقيق الغاية اخلاصة باجلوع اليت وضعها مؤمتر القمة العاملي لألغذية واهلدف األول من األهداف 

 اإلمنائية لأللفية. 

 

 يف منظمة األغذية والزراعة
 

 يف منصب املدير العام
 

، تغيريات حتولية 4114يناير/كانون الثاني  1أطلق غرازيانو دا سيلفا منذ توليه مهامه كمدير عام للمنظمة يف  

 كربى داخل املنظمة.

 

فقد عزز تركيز عمل املنظمة على مخسة أهداف اسرتاتيجية تسعى إىل حتقيق األمن الغذائي؛ التشجيع على  

القدرة  إنتاج املوارد الطبيعية واستخدامها على حنو مستدام؛ احلد من الفقر يف الريف؛ حتسني النظم الغذائية؛ وبناء

على الصمود. وحافظ يف الوقت نفسه على اجلودة الفنية لعمل املنظمة املعياري حبيث أصبحت عن حق منظمة معرفة 

 قريبة من واقعها.

 

ورّكز املدير العام طاقات املنظمة على حتقيق نتائج ملموسة؛ وعزز قدراتها املؤسسية مبا يف ذلك يف املكاتب  

إلدارية؛ ووّطد الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية امليدانية؛ وخّفض التكاليف ا

 واألطراف الفاعلة األخرى من غري الدول؛ وعزز دعم املنظمة للتعاون بني بلدان اجلنوب.

 

ألمن الغذائي. وأدى غرازيانو دا سيلفا دورًا رياديًا للتوصل إىل توافق يف اآلراء وتعزيز االلتزام السياسي الدولي با 

املستوى املعنية بالتصدي ألزمة األمن الغذائي يف  األمم املتحدة الرفيعةفرقة وهو يدعم بشدة جلنة األمن الغذائي العاملي و

واليت يشغل فيها منصب نائب الرئيس، وحتدي األمني العام لألمم املتحدة للقضاء على اجلوع املستوحى من  العامل

ع" يف الربازيل. وكان تعاون املدير العام للفاو مع االحتاد األفريقي عاماًل حامسًا لتأمني التزام برنامج "القضاء على اجلو

 . 4142سياسي من جانب قادة البلدان األفريقية لوضع حد للجوع حبلول سنة 

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
 

عد وممثل إقليمي يف أمريكا الالتينية والبحر كمدير عام مسا 4116انضم غرازيانو دا سيلفا إىل الفاو يف سنة  

الكارييب. واستقطب غرازيانو دا سيلفا من موقعه كمدير إقليمي للفاو دعم احلكومات كافة "ملبادرة القضاء على اجلوع 

 ". وقام أيضًا بوضع جدول أعمال إقليمي مواضيعي يتمحور حول4142يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حبلول سنة 

 األمن الغذائي والتنمية الريفية املستدامة والزراعة األسرية.
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الصادر عن الفاو، فإّن أمريكا الالتينية والبحر  4112واستنادًا إىل تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف سنة  

 ائية لأللفية. الكارييب هي أول إقليم حيقق بشكل عام الغاية املتعلقة باجلوع يف اهلدف األول من األهداف اإلمن

 

 حتصيله العلمي وسريته األكادميية
 

وترعرع يف ساو باولو حيث كان شاهدًا على التعارض بني قطاع األعمال  1222ُولد غرازيانو دا سيلفا يف سنة  

 الزراعية الديناميكي يف بالده واإلقصاء االجتماعي والفقر الذي يعاني منهما القسم األكرب من سكان الريف. وأدى به

سعيه إىل فهم هذا الواقع وتغيريه إىل التخصص يف الزراعة وعلم االقتصاد وإىل التزامه طوال حياته بتحقيق األمن الغذائي 

 والتنمية الريفية املستدامة.

 

سيلفا حائز على شهادة بكالوريوس يف الزراعة وعلى شهادة ماسرتز يف علم االقتصاد الريفي وعلم  وغرازيانو دا 

 (. UNICAMPاالجتماع من جامعة ساو باولو وعلى درجة دكتوراه يف علم االقتصاد من جامعة الدولة كامبيناس )

( University College of Londonتينية )وهو حائز أيضًا على درجيت دراسات عليا يف الدراسات اخلاصة بأمريكا الال

 والدراسات البيئية )جامعة كاليفورنيا، سانتا كروث(.

 

كتابًا عن التنمية الريفية  42عامًا وصدر له  71عمل الربوفيسور غرازيانو دا سيلفا يف جمال التعليم ألكثر من  

واألمن الغذائي واالقتصاد الزراعي وتقاعد من عمله كأستاذ متفّرغ يف جامعة الدولة كامبيناس. وقد ساهم يف توجيه جيل 

 كامل من املهنيني الشباب املتخصصني يف التنمية الريفية واألمن الغذائي. 

 

 معلومات عن غرازيانو دا سيلفا
 

 مههههن  متههههزوجسههههيلفا برازيلههههي اجلنسههههية. وهههههو أب لولههههدين وجههههّد حلفيههههدين وهههههو جوزيههههه غرازيههههانو دا 

 . Paola Ligasacchiالصحافية 

 جييد غرازيانو دا سيلفا اللغات اإلنكليزية واإلسبانية والربتغالية ويفهم اللغتني الفرنسية واإليطالية. 

 حاز غرازيانو دا سيلفا على العديد من اجلوائز واألومسة مبا فيها: 

Doctor Honoris Causa )من معهد البحوث الزراعية يف اهلند )اهلند 

 زميل يف األكادميية الوطنية للعلوم الزراعية )اهلند(

Doctor Honoris Causa )من جامعة بوخارست للعلوم الزراعية والطب البيطري )رومانيا 

Doctor Honoris Causa  جامعة لشبونة التقنية )الربتغال(من 

 فخري من جامعة الصني للزراعة )الصني(أستاذ 

Doctor Honoris Causa )من جامعة أوبرالنديا الفيدرالية )الربازيل 
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Honorary Matai ()ساموا 

Grand Officier de l'Ordre National du Benin   ()بنن 

Rio Branco Order )الذي مينحه رئيس مجهورية الربازيل )الربازيل 

اخلرباء العاملي للزراعة والنظم الغذائية من أجل التغذية وعضو يف جملس أمناء جائزة خليفة  وهو أيضًا عضو يف فريق

 .الدولية لنخيل التمر )اإلمارات العربية املتحدة(




