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بيان املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
فخامة السيد رئيس مجهورية بنني
فخامة السيد رئيس توغو
سعادة السيد نائب رئيس نيكاراغوا
دولة السيد رئيس وزراء ساو تومي وبرينسييب
معالي الوزراء
سعادة السفراء
املمثلون الدائمون،
املندوبون املوقرون،
حضرات السيدات والسادة،
إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بكم يف منظمة األغذية والزراعة (الفاو) مبناسبة انعقاد دورة املؤمتر.
لقد شهدت أعمالنا بداية طيبة يوم السبت .وكان لنا شرف اإلصغاء إىل حماضرة ماكدوغال امللهمة اليت ألقاايتا
احلائز على جائزة نوبل الربوفيسور  .Amartya Senكما سلطنا البارحة الضوء على النجاح الذي أحرزه  83من البلدان
ال بلغت بالفعل اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف خفض نسبة من يعانون ميتن نقيتا التغذييتة إىل الن يت  .كميتا بليت
مثانية عشر منها بالفعل اهلدف الذي وضعه املؤمتر العاملي لألغذية واملتمثل يف خفض عدد اجلييتا يف العيتا  .وإن ذليت
ميهد الطريق ملا أنا واثق سيكون أسبوعا بنا ًء للغاية ومثريا لالاتمام.
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org

2

C 2013/INF/13

حضرات السيدات والسادة،
أبرز إنشاء الفاو يف عام  5491احلاجة إىل حتسني احلوكمة العاملية لألغذية وإىل املسؤوليات اجلماعييتة .ولكيتن
ذل كان أيضا نابعاً من اعتقاد مثالي :االعتقاد بأنه من املمكيتن "التحيترر ميتن العيتوز" عليتى املسيتتوا العيتاملي وبيتأن ايتذا
ضروري من أجل "استتباب السالم الدائم" .ففي عا دمرته احلرب العاملية الثانية ،شكلت زيادة إنتيتاا األغذييتة اليتذي
كان غري كاف آنذاك االستجابة الطبيعية ملكافحة اجلو  ،وتكللت مساعينا بكثري من النجيتاح .فمتوسيت إنتيتاا األغذييتة
للفرد الواحد قد ارتفع بنسبة تقارب اليت  94يف املائة خالل العقود األخرية .لكن زيادة إنتاا األغذية جاءت على حساب
تكلفة بيئية بااظة بسبب االستخدام املكث للموارد الطبيعية واملدخالت الكيميائية .ورغم ارتفا اإلنتاا ،ال يزال قرابة
 374مليون شخا يعانون من اجلو املزمن ،وما ال يقل عن مليارين من األشخاص يعانون من أشكال خمتلفة ميتن سيتوء
التغذية.
وحنن لن نستطيع حل اذه املشكلة إذا ما واصلنا النظر إىل اجلو فق من حييت إنتيتاا األغذييتة ،كميتا ذكرنيتا
الربوفيسور  Amartya Senيف حماضرة ماكدوغال ال ألقااا يوم السبت انا يف ايتذه القاعيتة .وكميتا أشيتار ،فيتان اجليتو
واجملاعة ينتجان عن افتقار الناس إىل ما يكفي من األغذية؛ واذا ال يعين أن اناك نق ا يف األغذية املتاحة.
فالعا ينتج بالفعل ما يكفي من األغذية .لكيتن السيتبب الرئيسيتي للجيتو يف أيامنيتا ايتذه يكميتن يف االفتقيتار إىل
اإلمكانيات :فمئات املاليني من األشخاص ليس لديهم ما يكفي من الدخل لشراء األغذية اليت تتاجونهيتا أو الوسيتائل
الكفيلة بانتاجها بأنفسهم .وكما أضاف الربوفيسور  ،Senاذه نقطة مهمة ينبغي التشديد عليها ،نظرا إىل أن السياسات
والنقاشات العامة بشأن اجلو غالبا ما تكون موجهة بالكامل حنو مشاكل إنتاا األغذية.
واليوم ،من أجل ضمان األمن الغذائي ،من الضروري إدراا الُبعد املتعلق بالوصول يف ما نتخذه ميتن إجيتراءات،
جنبا إىل جنب مع مواصلة دعمنا لزيادة إنتاا األغذية بطريقة مستدامة .فبلدان خمتلفيتة تسيتتخدم بنجيتاح نهجيتا ميتع
بني اإلنتاا والوصول .على سبيل املثال ،يف حتفيز در الدخل من خالل توفري فرص عمل أفضل وتعزيز شبكات احلماية
االجتماعية.
وإن توطيد الدعم الذي تقدمه الفاو فعال إىل أعضائنا يف اذا اجملال او أحد األميتور اليت أقهحهيتا يف املنظميتة.
وبهذه الطريقة ،ميكننا أن نسهم مساامة أكرب يف التوصل إىل عا مستدام خال من اجلو .
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حضرات السيدات والسادة،
عندما تقدمت ملن ب املدير العام قبل سنتني ،عرضت رؤي اخلاصة بكيفية حتويل املنظميتة .واسيتتندت ايتذه
الرؤية إىل زيادة تركيز عملنا واإلصغاء بشكل أكرب إىل البلدان األعضيتاء واالسيتتجابة عليتى حنيتو أفضيتل الحتياجاتهيتا ،يف
تعزيز عملنا مع الشركاء الرئيسيني وزيادة الكفاءة والقيمة مقابل املال .ومنذ انتخابكم لي ،عملت على تنفيذ اذه الرؤية.
واليوم أود أن أتبادل معكم بعض األمور ال أجنزنااا.
أوالً ،لقيتيتيتد قمنيتيتيتا بزييتيتيتادة تركييتيتيتز عميتيتيتل الفيتيتيتاو ميتيتيتن خيتيتيتالل عملييتيتيتة اليتيتيتتفكري االسيتيتيتهاتيجي اليتيت بيتيتيتدأنااا
عندما شغلت من يب .وقد أسفر اذا البناء اجلماعي عن مخسة أاداف اسهاتيجية وادف تقين سادس جيسد ما نعتقيتد
أنه ينبغي للفاو الهكيز عليه.

ثانياً ،أصبحنا أكثر كفاءة .فقد شرعنا بنجاح يف تنفيذ نظام جديد إلدارة األعمال :النظام العاملي إلدارة امليتوارد

الذي يرب مكاتب الفاو يف خمتل أرجاء العا وتد من تكالي املعيتامالت التجارييتة ويزييتد ميتن املسيتاءلة والشيتفافية.
كما أدا استعراض تقييمي للوظائ إىل إلغاء قرابيتة  44وظيفيتة ميتن اجلانيتب اإلداري للمنظميتة باألسيتاس .وحققنيتا منيتذ
انتخابكم لي وفورات يف الكفاءة يسبق هلا مثيل بقيمة  91ملييتون دوالر تقريبيتا ،يعيتاد اسيتتثمار جيتزء منهيتا يف العميتل
اجلواري للفاو ،على سبيل املثال من أجل:



تنفيذ ست مبادرات إقليمية ،مبادرة لكل إقليم ومبادرتان يف أفريقيا لالستجابة لألولوييتات اليت حيتددتها
املؤمترات اإلقليمية األخرية؛
إنشاء حوالي  14وظيفة يف فئة املوظفني الفنيني يف مكاتبنا اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لتعزيز قدرات الفاو
على االستجابة الحتياجات أعضائنا دون تقويض عملنا املعياري والفين العاملي؛

ثالثاً ،اعتمدنا اسهاتيجيتني للشراكات مع اجملتميتع امليتدني والقطيتا اخليتاص .كميتا نقيتوم بتعزييتز عملنيتا ميتع
املؤسسات األكادميية ومع مؤسسات العليتوم والبحيتوم مثيتل احتيتاد مراكيتز البحيتوم الزراعييتة الدولييتة التيتابع للجماعيتة
االستشارية للبحوم الزراعية الدولية.
رابعاً ،لقد متكنا من إنهاء عملية إصالح الفاو بطريقة ناجحة .وكل اذا سيساعد على ترمجة أعمالنا إىل نتيتائج
أفضل حيثما يكتسي ذل أامية كبرية :على املستوا القطري ،حتويل الفاو إىل منظمة للمعرفة حقا وراسخة عليتى أرض
الواقع .واذا يعين ضمان توافر معارفنا املعيارية والفنية بشكل أسهل للبلدان وإعادة الدروس املستخل ة مما نراه ونطبقه
يف امليدان إىل املستوا العاملي.
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حضرات السيدات والسادة،
منذ أن توليت من يب  ،قمنا بوضيتع لبنيتات األسيتاس اليتذي حنتيتاا إلييته لتحسيتني املسيتاعدة اليت نقيتدمها إىل
أعضائنا .وقد حان الوقت اآلن للخطوة التالية ،أال وايتي املوافقيتة عليتى برنيتامج العميتل وامليزانييتة للفيتهة 4451-4459
واخلطة املتوسطة األجل للفهة  .4457-4459اذه اي القطعة الناق ة ال ستحول اإلطار االسهاتيجي املراجع اليتذي
وضعناه معا إىل عمل ونتائج ملموسة .وإلجنيتيتاز برنيتيتامج العميتيتل املقيتيتهح نيتيتود أن نطليتيتب زييتيتادة حقيقييتيتة صيتيتغرية بنسيتيتبة
 5يف املائة يف ميزانيتنا .باإلضافة إىل أقل من  9يف املائة لتغطية التضخم والزيادات اإللزامية يف تكالي املوظفني.
امسحوا لي أن أضع اذه الزيادة املطلوبة يف امليزانية يف سياقها .فهي تأتي بعد عقدين من ختفيضيتات حقيقييتة
يف امليزانية نتيجة لسياسة النمو ال فري االمسيتي اليتذي بيتدأ العميتل بيته يف الفيتهة املالييتة  .5441-5449وميتن الناحييتة
العملية ،اذا يعين أن ميزانية الفيتاو فقيتدت  47يف املائيتة ميتن قيمتهيتا خيتالل العشيترين سيتنة املاضيتية .وبعبيتارة أخيترا،
ففي الوقت الذي تتزايد فيه التحديات ال يواجهها أعضاؤنا تقل فيه قدرة الفاو على مساعدتهم يف مواجهتها.
ويتيح لنا اذا املؤمتر فرصة لعكس اذا اال اه حنو االحنيتدار املننهيت واليتذي ايتو حقيت ًا حلقيتة مفرغيتة .وعنيتدما
تنظرون يف برنامج العمل وامليزانية ،نرجو أن تأخذوا يف االعتبار كيتل ميتا قمنيتا بيته فعيتال خيتالل اليتيت  53شيتهرا املاضيتية.
وسأحافظ على نفس االلتزام وسأبذل ق ارا جهدي للتحكم يف زيادة التكيتالي يف الفيتاو .غيتري أنيته ،نرجيتو أن تأخيتذوا
يف احلسبان أن معظم القرارات اليت ختيتا رواتيتب ومسيتتحقات امليتوظفني ،واليت ايتي مسيتؤولة عيتن  71يف املائيتة ميتن
ميزانيتنا ،تتخذاا جلنة اخلدمة املدنية الدولية يف نيويورك ،كما تأمر بذل اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
كما نرجو مراعاة ،أنه رغم وجود حدود ملا نستطيع فعله بشكل مسؤول دون التيتأثري يف قيتدرتنا التقنييتة ،فاننيتا
سنواصل البح عن سبل لرفع مستوا كفاءتنا .وحتى مع األوضا االقت ادية ال عبة للغاية ال يواجهها العديد ميتن
البلدان وال تزيد من قوة احلاجة إىل التضامن والتعاون فاننا نعتقد كل االعتقاد أن الزيادة املتواضعة ال نقهحها هليتا
ما يربراا .واذا خ وصا بالنظر إىل االخنفيتاض يف امليزانييتة احلقيقييتة خيتالل العقيتدين املاضيتيني ،وإىل أن البليتدان اليت
تواجه أوضاعا اقت ادية أكثر صعوبة ستدفع أقل يف فهة السنتني القادمة بسبب التغريات يف اشهاكاتها املقررة.
ونرجيتيتو ميتيتنكم أيضيتيتا أن تأخيتيتذوا يف االعتبيتيتار أن ايتيتذا سيتيتيكون برنيتيتامج العميتيتل وامليزانييتيتة األول بالنسيتيتبة إليتيتي.
وسيكون إلقراره قيمة رمزية قوية .وسيظهر ذل دعمكم السياسي لربنامج عملنا اجلديد ولتحقيق أاداف املنظمة والتزامنا
بضمان حترر اإلنسانية من ربقة اجلو  ،كما جاء نا على ذل دستور املنظمة.
وتدوني األمل يف أن نتمكن من التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن امليزانية خالل اذا األسبو .
ففي أوقيتات مثيتل ايتذه ،عنيتدما تكيتون التحيتديات مجيتة ،حنتيتاا أميتس احلاجيتة إىل إبيتراز التزامنيتا اجلميتاعي
باملنظمة وأادافها.

C 2013/INF/13

5

حضرات السيدات والسادة،
سيطلب من اذا املؤمتر أن يوافق على تغيري يف اهلدف العيتاملي األول للمنظميتة ،أال وايتو :احليتد ميتن الفقيتر إىل
القضاء على الفقر وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية .إنها جمرد كلمة لكنها حتدم فرقا كيتبريا .فالقضيتاء عليتى اجليتو
وسوء التغذية سيأتي بربح كبري من حي السالم والرفاه وسيستفيد منيته مجييتع البليتدان .وايتو جيتزء ايتام ميتن املسيتتقبل
املستدام الذي ن بوا إليه مجيعا.
اناك مهمة كبرية للغاية تنتظرنا .فلنتأكد من أن ليتدينا القيتدرة عليتى اإلجنيتاز مبسيتتوا مناسيتب .وإذ ننظيتر إىل
ما حققناه فعال منذ أن أصبحت املدير العام ،وإىل الثقة ال أعيد بناؤاا بني األعضاء واألمانة واحلوار الشفاف وال يتريح
الذي أقمناه ،أعتقد أننا سنستطيع القيام بذل  .وكما قلت لكم سابقا :لن أستطيع فعل أي شيء باستثناء ما نفعله معاً.
أمتنى لكم مؤمترا ناجحا.
وشكرا على حسن إصغائكم.

