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 للشرق األدنىمؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي 

 الثالثة والثالثونالدورة 

 2016 أيار/مايو 13-9، إيطاليا، روما

 بيان الرئيس املستقل جمللس منظمة األغذية والزراعة

  

 الرئيس، سعادة

 ،أصحاب املعالي والسعادة

 سعادة املدير العام،

 املندوبون املوقرون، 

 حضرات السيدات والسادة،  

 

منظمرة األغذيرة والزراعرة    ملرمترر   الثالثرة والرثالث    ي هرذه الردورة   مرة أخررى  ن دواعي رر ي أن أرار  إنه مل 

أخاطبكم بصفيت الرئيس املستقل جمللس املنظمة. وقبل أن أتبادل معكرم  مميزة أن ، وإنها لفرصة اإلقليمي للشرق األدنى

حلكومرة  بعض األفكار عن القضايا اليت سريكز عليها اجمللس وهذا املمترر اإلقليمي، امسحوا لي أن أعرب عن تقردير   

 . هذا املمترر على تنظيم لبنان

 

اسرتعرا   العمل جاٍر إلجراء ل والييت األوىل، كان خالخاطبُت هذا املمترر اإلقليمي  ي دورته األخرية، عندما  

 2014 ي عررام  رومررا ي  ينحاضررر واممررن كرران إّن الكررثريين مررنكمبالفعررل، فرررررامل إلصررالحات احلوكمررة وفعاليتهررا. و

قليميرة بشرهن هيكرل املنظمرة     اإلنظر الوجهات  عر فريق االستعرا ، و اءعضأحد أفرصة التفاعل مع  مأتيحت هلقد 

  للممتررات اإلقليمية كهجهزة رئاسية للمنظمة.   ، مبا  ي ذلك الدور اجلديد نسبيًابعد إصالحهاخلاص باحلوكمة 
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سرتعرا   مهما فريق اال ي هذا الصدد أن أسلط الضوء على توصيت  اثنت  تتعلقان باملمتررات اإلقليمية قّدوأوّد  

. 2015يونيروححزيران   ررهر   ي الريت ُعقردت  ا مرمترر املنظمرة  ي دورتره التاسرعة والرثالث       مر هر ي تقريره النهائي، وأق

التنظيمية" اليت حتدد  املخرجاتتركز على "ينبغي أن بوضع األولويات على املستوى اإلقليمي، وتتعلق التوصية األوىل ف

سرتمتخذ األولويرات الريت أعربرت عنهرا       ،ملنطلرق ومن هرذا ا نتائج عمل املنظمة اليت تقاس باملمتررات والغايات. بدورها 

االعتبار لدى صياغة جماالت الرتكيز والنواتج الريت ينبغري التوصرل إليهرا، مبرا يتماررى مرع        بع  املمتررات اإلقليمية 

ا الل هرذ األولويات واملبادرات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية، وهي مسائل سيتناوهلا هذا املمترر اإلقليمي أثناء مداوالته خر 

املناقشرات العامرة بشرهن     االنتقرال مرن  فإن ممترر املنظمة قد صادق على دعوة املمتررات اإلقليمية إىل  ،. وبالفعلاألسبوع

عمل املنظمة  ي اإلقليم لصاحل استخدام اإلطار االسرتاتيجي املراجع لتسليط الضوء على أنشطة حمرددة للمنظمرة يعتاهرا    

علرى  األعضراء   حتسر  فررص وصرول   ة رضروخص بة إىل اإلقليم. أما التوصية الثانية فتاألعضاء ذات أهمية خاصة بالنس

 .من قياس التقدم احملرز  ي الاامج اإلقليمية املعتمدةمبا ميّكن   املعلومات القائمة على النتائجإىل حنو أفضل
 

 ضرمن مع هات  التوصيت ، ستتاح لكم الفرصة للنظر  ي نتائج عمل املنظمرة  ي اإلقلريم    الرئيس، راريًا السيد 

أن ي ثقرة مرن    ي وثرائق املعلومرات األساسرية. وكّلر     ة. وستسرترد مناقشاتكم بنتائج عمل املنظمة املعروضر 12إطار البند 

املنظمرة وسريقدمون مشرورة واضرحة إىل مرمترر املنظمرة        االعتبار التوجيهرات الصرادرة عرن مرمترر     ي األعضاء سيهخذون 

وجملسها  ي التقرير النهائي هلذه الدورة  ي ما يتعلرق باألولويرات اإلقليميرة الريت ترغبرون  ي إبرازهرا  ي برنرامج العمرل         

أهردا    ، لردى قيرامهم برذلك،   احلسربان أيضراً   ي وامليزانية املقبل للمنظمة. وإني لعلى ثقة من أن األعضراء سريهخذون   

 تها األمم املتحدة  ي سبتماحأيلول املاضي.التنمية املستدامة اليت أقّر

 

دعم بلردان اإلقلريم مرن أجرل     ممتهلرة لر  أن املنظمة، بفضل ما تتمتع به من مهارات ومعرار ،   رّك فيهمما ال و 

تررتبط  هردفًا   17الغ عرددها  البر من أهردا  التنميرة املسرتدامة     هدفًا 14حتقيق أهدا  التنمية املستدامة. وبالفعل، فإن 

بعمل املنظمة، وإن املواءمة الوثيقة ب  أهدا  التنمية املستدامة واألهدا  االسرتاتيجية للمنظمة تمتكد اإلمكانات الكبرية 

املتاحة للمنظمة للمساهمة بقوة  ي تنفيذ إطار التنمية العاملي اجلديد. غري أنه من الواضح أن اجملموعرة الكاملرة ألهردا     

احلرد مرن اجلروع وسروء التغذيرة والقضراء عليهمرا         سبيل دون إحراز املزيد من التقدم  يمن تنمية املستدامة لن تتحقق ال

املكاتب امليدانيرة  ي دعرم    ستمتديه لذ اإىل تطّور مشّجع يتمثل  ي الدور الرئيسي  أيضًاأن أرري . وأود 2030حبلول عام 

 تنفيذ أهدا  التنمية املستدامة. من أجلالبلدان 
 

تترزامن   لكري عرن كيفيرة العمرل     السيد الرئيس، هذا يقودني إىل لفت عنايتكم إىل املناقشات اليت جرت ممتخرًا 

األخررية   هقرد نظرر اجمللرس  ي دورتر    ف. املسرتجدة تغطية املكاتب امليدانية للمنظمة مع االحتياجات والتحديات العامليرة  

مرع طلرب     ي استعرا  مستقل لشبكة املكاتب امليدانية التابعة للمنظمة، راررياً  2015املنعقدة  ي ديسماحكانون األول 

، وموقرع املكاترب اإلقليميرة واإلقليميرة     ونطراق تغطيتره   باسرتعرا  أنرواع التمثيرل  ي البلردان     الذ  قضىممترر املنظمة 

ىل التغريري، وأقرر بالتحليرل الفرش الشرامل للمكاترب       إاجمللس عن تقديره للحاجة  الفرعية. و ي الوقت الذ  أعرب فيه

الشربكة، مبشراركة     يأ  تعرديالت  إلجرراء  اإلقليم خراص بر  نهرج  اتبراع   يدر  رامًا أيضرًا ضررورة  امليدانية، فإنه كان 

   اجلهات الفاعلة اإلقليمية املعنية.
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اإلقليميرة   املنظرورات ستناقش االستعرا  املستقل، وستمتخذ  2016، فإن جولة املمتررات اإلقليمية لعام عليهو 

يونيروححزيران   -ر املعلن عنها  ي كل ممترر إقليمي بع  االعتبار خالل الدورة القادمة للمجلس اليت سرتعقد  ي مايوحأيرا  

تحسر  قردرة   بالتغطية املبينرة  ي االسرتعرا  املسرتقل    اخليارات املتاحة بالنسبة إىل نطاق مجيع  تعلقوت. من هذا العام

تحقيق النتائج اليت دعا إليها اإلطار االسرتاتيجي برهكا قردر ممكرن مرن الفعاليرة.      باملنظمة على تنفيذ برنامج عملها، و

امج  ي مررا  ررص املسرائل املتعلقررة بالانرر  قيمررة إىل املناقشررات الريت سررتجر   ي اجمللرس   املنظررور اإلقليمري ضري   يوس

   ي ما يتعلرق بهيرة إررارات إىل القضرايا العامليرة اخلاصرة بالسياسرات واحلوكمرة،          2017وامليزانية، وإىل املمترر  ي عام 

 أو األطر الدولية النارئة عن مداوالتكم خالل هذه الدورة. 

 

مشرورة   ر هذه الردورة أن يورد  ي تقريالسيد الرئيس، أدعو، مرة أخرى، هذا املمترر اإلقليمي إىل  على ذلك، بناًءو 

اليت تقدمونها  ي كانت املشورة ما ودة وفعالية املكاتب امليدانية للمنظمة. وبعبارة بسيطة، كّلاالرتقاء جبواضحة بشهن كيفية 

 .  وأن تعمل مبوجبها فيها األجهزة الرئاسية األخرى للمنظمةأن تنظر ما زاد احتمال ، كّلأوضح تقرير هذه الدورة

 

ت والسادة، ُبعيد اجلولة األخرية من املمتررات اإلقليمية، استضافت املنظمرة املرمترر الردولي الثراني     حضرات السيدا 

ررّك   أنتم ترذكرون برال  املعش بالتغذية، وهو حدث عاملي رئيسي اررتكت  ي تنظيمه كل من املنظمة ومنظمة الصحة العاملية. و

خرية، وثيقة عن األعمال التحضريية للممترر الردولي ونتائجره املنشرودة.    ُعرضت على هذا املمترر اإلقليمي،  ي دورته األقد أنه 

و ي وقت الحق، مت اعتماد وثيقيت النتائج، أ  إعالن رومرا عرن التغذيرة وإطرار العمرل ذ  الصرلة،  ي نوفماحتشررين الثراني         

اجلروع وسروء التغذيرة    هم بالقضراء علرى   أن تلتزم بلدان وا من خالهلماتعهدو بل مشارك  رفيعي املستوى  ي املمتررمن ِق 2014

تحويل نظم األغذية لتحقيق تغذية أفضل. كما مت الحقا إقرار إعالن روما عن التغذيرة وإطرار العمرل ذ  الصرلة  ي منترديات      بو

، وكرذلك مرن   2015موضع ترحيب اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ي يوليوحرروز  كانا، على وجه اخلصوص، دولية خمتلفة. و

 .2015 ي سبتماحأيلول  2030خطة التنمية املستدامة لعام  خالل

 

املمترر الدولي الثاني املعش بالتغذية بشكل  لرتكيز، عن تقديره لس،  ي دورته اخلمس  بعد املائةوأعرب اجمل 

وعلى مستوى عاملي على حتس  التغذية واألمن الغذائي، باإلضافة إىل اجلهود املبذولرة  ي منظومرة األمرم املتحردة      كبري

 عنكم بالتهكيد أنه قرد  ليات املوجودة. وال  فى اآلمن خالل تعزيز على حنو أفضل من أجل تنسيق قضايا التغذية ككّل 

األنسرب  املنتدى العراملي احلكرومي الردولي واملتعردد أصرحاب املصرلحة        مت حتديد جلنة األمن الغذائي العاملي على أنها

 تابعة املمترر الدولي الثاني.مباملعش بالتغذية و

 

اإلقليمري بشرهن املسرائل املتعلقرة      املنظرور من  ًاانطالق إلعطاء توجيهاتأمام املندوب   ي هذه الدورة فرصة إّن و 

. وقرد يرغرب املرمترر    واليت تهم اإلقليم بشكل خاص وبشهن اخلطروات املسرتقبلية  املعش بالتغذية باملمترر الدولي الثاني 

  ي تشجيع الشركاء  ي املوارد على تقديم مساهمات طوعية لدعم عمل املنظمة  ي جمال التغذية  ي اإلقليم.  اإلقليمي أيضًا
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للشررق  أن هذا املرمترر اإلقليمري    حسبانهمأن أرجع املندوب  على أن يضعوا  ي  أوّد  ي اخلتامالسيد الرئيس،  

، باعتباره أحد األجهزة الرئاسية، بدور فريد  ي املساعدة على حتديد سياسات املنظمة و ي وضرع برنرامج   يضطلع األدنى

ررهر مايوحأيرار   العمل وامليزانية لفرتة السنت  القادمة. وإنش لعلى ثقة من أن التقرير الذ  ستعرضونه على اجمللرس  ي  

اإلقليمية اليت ترغبرون  ي   املنظورات، سُيب  بوضوح 2017هذه السنة، وعلى املمترر  ي يوليوحروز حزيران من يونيوح -

  ي فرتة السنت  املقبلة.  بشهنها أن تتخذ املنظمة إجراءات

 

 أرنى هلذا املمترر اإلقليمي مداوالت مثمرة ومتناغمة ونتائج واضحة. وأخريًا،  

 

 حسن إصغائكم. على وركرًا 

 

 


