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 المؤتمر

 الدورة الحادية واألربعون

 2019يونيو/حزيران  29-22روما، 

 بيان المدير العام
  

 
 السيد الرئيس،

 أصحاب املعايل السادة الوزراء ونواب الوزراء،
 أصحاب السعادة،

 السادة املندوبون الكرام،
 حضرات السيدات والسادة،

عندما أخذُت أفكر يف حمور حديثي اليوم، راودين بادئ ذي بدء شعور بأنه جيدر يب أن أستعرض بالتفصيل ما 
 عندما استلمُت زمام منصيب كمدير عام. 2012أجنزناه سويًا منذ عام 

نظمة األغذية  التقييم األخري ملعن أن أمتدح نفسي وأثقل كاهلكم باألرقام، دعوين أقتبس ما جاء يف ِعَوًضالكن، 
 بلدان املاحنة.ها بعض أهّم الر يات املتعددة األطراف وهي شبكة ُتدوالزراعة (املنظمة) الذي أجرته شبكة تقييم أداء املنظم

ة وزيادة يبس: "لقد حّسنت املنظمة أداءها من حيث تعزيز حمور تركيزها االسرتاتيجي وتوثيق إدارهتا التشغيلّ أقتَ 
عملها. ولقد  ل مع تغيريات يف العمق يف طريقة تنظيم املنظمةامها بالشراكات. وعلى الصعيد الداخلي، ترافق هذا التحوّ التز 

ى الصعيد ف كربى. أما علاستوجب تنفيذ هذه اإلصالحات يف ظل اعتماد ميزانية أساسية ذات منو صفري عملية تكيّ 
عمليات  عن وبالعمل ضمن شراكات. وتشري األدلّة املنبثقة لالمركزيةانظمة باخلارجي، فقد عزز حمور الرتكيز اجلديد التزام امل

 التقييم هذه إىل أّن املنظمة قد باتت اليوم تتمتع مبكانة مرموقة لدى شركائها." �اية االقتباس.

إين أنتهز الكلمة ة، فإذا ما قبلنا هبذا التقييم بوصفه موجزًا مقتضًبا عما حتقق من إجنازات خالل السنوات األخري 
 لقيها أمامكم اليوم ألطلعكم على بعض األفكار اليت ساورتين، حول ما تعّلمته خالل والييت كمدير عام للمنظمة.اليت أُ 
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قد أّن ثالث خطوات أّدت دورًا مشهوًدا ولكن تإىل السنوات السبع ونصف السنة املاضية، أع فإذا ما نظرتُ 
 وفعاليتها.حامسًا لزيادة كفاءة املنظمة 

 وقد متثلت هذه اخلطوات يف إحداث تغيريات يف سلوك ممثلي البلدان وموظفينا.

 ةخصوميّ تماد أدوار ة عن عادهتا املتمثلة يف اعلقي الضوء عليها بإبعاد أجهزتنا الرئاسيّ وقضت اخلطوة األوىل اليت سأُ 
 بني البلدان النامية واملتقدمة.

 ذلك. فأعدنا الثقة املتبادلة لدى األعضاء الذين كانوا منقسمني. وإين أفخر بأن أقول إننا جنحنا يف

أن إىل اتفاق للمرة األوىل بش ،خالل انعقاد دورة اجمللس ،على سبيل املثال، توصلت البلدان 2015ويف عام 
 مستوى امليزانية قبل عرضها على املؤمتر.

د املعامل البارزة أح ،اء داخل املنظمة. وهذا يف نظريؤخذ مجيعها تقريًبا بتوافق اآلر ومنذ ذلك احلني والقرارات تُ 
 الراهنة.

لكن رغم التوافق يف اآلراء وحتّسن احلوار، مل ننجح بعد يف التوفيق بني طموحاتنا املتنامية واحلاجة إىل زيادة موارد 
 ميزانيتنا العادية.

 وم النمو اإلمسي الصفري املقيِّد يفومنذ أن استلمُت زمام منصيب وأنا أعمل على إدارة هذه املنظمة ضمن مفه
 اشرتاكاتنا املقررة.

 البلدان ما ، يف حني أنّ باألرقام احلقيقية يف كل فرتة ماليةوجود قدر أقّل من املال يف كّل مرة وكان معىن هذا 
 فتئت تطالب املنظمة بالقيام باملزيد.

مار املزيد ثا حكوماهتم على حنو أكرب الستو ضّ أمتىن لو أن ممثلي الدول األعضاء حَ  وسأكون صادقًا معكم، كنتُ 
 يف املنظمة مبا ميّكنها من مواجهة التحديات اهلائلة املاثلة أمامنا على حنو أفضل.

مليون دوالر أمريكي من الوفورات خاصة من خالل إلغاء  150حتقيق أكثر من  حنا يفجن، 2012ومنذ سنة 
 اإلدارة. البريوقراطية واعتماد ممارسات حمّسنة على صعيد

 لكن لذلك حدود. وعلى حد قول الرئيس املستقل للمجلس، فإّن جلميع األشرطة املطاطية حدودها وقد تعّني 
 ة إلدارة املنظمة.علينا االعتماد بشكل متزايد على املسامهات الطوعيّ 

على حسن نوايا  ةخالل الدورة األخرية للمجلس، حنن اليوم يف وضع يعتمد فيه ثلثا مواردنا املاليّ  وكما أسلفتُ 
 ة لألعضاء يف منظمتنا.املاحنني وليس على االشرتاكات املقررّ 

 ولكنه من جهة أخرى مصدر خطر. ؛عالمة ثقة من جانب املاحنني يف املنظمة ،وهذا يشكل من جهة

هل موعد رضة للتقلب بشكل كبري وتتأثر بالعديد من املتغريات اخلارجة عن إرادتنا. فنحن جنفاملسامهات الطوعية عُ 
 توافرها وكمّيتها.

ناهيك عن خطر جعل برامج املنظمة موّجهة بشكل متزايد باألولويات اليت تضعها اجلهات املاحنة الرئيسية عوًضا 
 من معاجلة هذا الواقع يف القريب العاجل. بُدّ عن األعضاء يف املنظمة برّمتهم. وال 
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راكات مع تسليط الضوء عليه اليوم فهو يف نقل األمانة حنو الش أما التغيري الثاين يف السلوك يف املنظمة الذي أودّ 
 اجلهات الفاعلة واملؤسسات األخرى. 

 غلقة لكننا فتحنا أبواب املنظمة للعديد من الشركاءرجت املنظمة يف ما مضى على العمل خلف أبواب مُ فقد د
 اجلدد. 

منا قُ منا به بشأن السياسات اخلاصة بالشراكات، ، عندما وافق األعضاء على االقرتاح الذي تقد2013ومنذ سنة 
 اتفاق شراكة مع القطاع اخلاص واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ومؤسسات األحباث. 200بالتوقيع على أكثر من 

 عطي مزيًدا من الدفع لعمل املنظمة.وإّن مشاركتهم يف أنشطتنا يُ 

 .2030مم املتحدة األخرى خاصة يف إطار خطة عام وعملنا أيًضا على توطيد تعاوننا مع وكاالت األ

بالتعاون  الذي بات يصدر حالة األمن الغذائي والتغذية يف العاملعن  مطبوعنا الرئيسيذلك وأحد األمثلة على 
املتحدة مم ة ومنظمة األة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعيّ بني مخس من وكاالت األمم املتحدة هي: منظمّ 

 ة.للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العامليّ 

األهم من ذلك أّن وكاالت األمم املتحدة اليت توجد مقارها يف روما قد انتقلت من عالقة كانت يف أغلب  ولعلّ 
 األحيان حافلة بالتنافس إىل عالقة نتعاون فيها مًعا حبسب ميزاتنا املقارنة.

يف ّح مكاتبنا القطرية بشكل مكّثف للتغلب على مشكلة الشحيث تتعاون هذا بشكل خاص يف امليدان ويتجلى 
 املوارد. ونأمل أن ننجح خالل السنوات القادمة يف حتقيق املزيد مًعا هنا يف روما. 

ن خالل ملت اخلطوة الثالثة باجتاه تغيري السلوك يف املنظمة يف حتسني استخدام املعارف واخلربة داخل املنظمة ومتثّ 
 تفعيل العمل املشرتك بني االختصاصات.

فالعديد من قضايا التنمية الزراعية والريفية أو التغذية والنظم الغذائية أو إدارة املوارد الطبيعية أو يف اجملاالت البيئية 
الل أخصائيني خهي قضايا متعددة االختصاصات. وبالتايل، فإّن أفضل طريقة ملعاجلتها تكون من خالل الِفَرق وليس من 

 يعملون بشكل منعزل.

ل ِفَرق معنية بالربامج االسرتاتيجية للمنظمة لتنسيق عملنا على حنو أفض ةومن هذا املنطلق، قمنا بتشكل مخس
 بغية حتقيق كل من أهدافنا االسرتاتيجية اخلمسة.

 وتغري ساواة بني اجلنسنيواعتمدنا كذلك أربعة مواضيع مشرتكة كجزء من إطارنا االسرتاتيجي هي احلوكمة وامل
 املناخ والتغذية.

وقد حققت هذه التغيريات الكثري من حيث حتسني ختطيط الربامج واملشاريع إضافة إىل تشجيع املوظفني على 
 العمل ضمن فرق على مستوى اإلدارات والُشَعب، مما أتاح للمنظمة العمل بشكل أفقي أكثر.

 و التعاون املشرتك بني االختصاصات كانت أبطأ مما كنت أمتناه. لكين أعرتف بأّن هذه اخلطوة الثالثة حن

 غري أين أتوقع أن تكتسب مزيًدا من الزخم يف املستقبل القريب مع بروز مزيد من األمثلة عن التجارب الناجحة.

 نا.ملطريقة ع عيقلنا من مواصلة اجلهود لكسر احلواجز اليت ال تزال قائمة يف املنظمة واليت تُ  بُدّ وال 
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 إىل تعزيز أدائنا كمنظمة عاملية.وإين واثق أيًضا من أن تركيزنا على مزيد من الالمركزية يؤدي 

ملنظمة األغذية والزراعة أن تكون منظمة معارف متجّذرة يف  بُدّ ه ال كرر أنّ ئُت أُ وكما أعلنُت منذ البدء، ما فتِ 
 واقعها.

نامية منها، ال سّيماة الكتساب فهم أفضل الحتياجات دولنا األعضاء، ال ة أساسيّ وقد اكتست الالمركزية أمهيّ 
 واالستجابة هلا.

 املنظمة.  صبح يف القريب العاجل جزًءا من ثقافةطبيق برنامج التنقل اجلغرايف الذي آمل أن يُ منا أيًضا بتَ وقُ 

قر الرئيسي مبا يضمن بقاء وحداتنا يف امل قدم الكثرية أن يُ إذ من شأن دوران املوظفني بني روما واملكاتب امليدانيّ 
 على اتصال وثيق بأرض الواقع.

 السلطات يف جمال اختاذ القرارات.ة مزيًدا من وقد أعطينا مكاتبنا امليدانيّ 

تواصل الوثيق مع دار هناك بالواليوم، باتت معظم مسامهاتنا الطوعية منبثقة من امليدان، على املستوى القطري، وتُ 
 وطنية. السلطات ال

ظى حوقد ساعد هذا بدوره يف زيادة تركيزنا على برنامج التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، الذي سي
 بالتأكيد باهتمامنا اخلاص يف السنوات املقبلة.

 حضرات السيدات والسادة،

أّن السياسات  للمنظمة هولعّل أكثر األمور إجيابية اليت تعلمتها خالل الواليتني اللتني قضيتهما كمدير عام 
بها تلك طلّ وجئت بالقدر املتدين من االستثمارات اليت تتظى بسرعة على قبول واسع النطاق وقد فُ كن أن حتَ املبتكرة ميُ 

 السياسات. 

  عن حتوالت من هذا النوع يف السياسات. ْني  اثنَـ ْني عطيكم مثالَ وسأُ 

 ؤدي بالضرورة إىل احلد من اجلوع.زيادة اإلنتاج الغذائي ال يُ  عظم احلكومات بأنَّ بول مُ أوًال، قُ 

يف الربامج  ةة موجهة لفئات معّينة بوصفها عناصر أساسيّ من وجود برامج للحماية االجتماعيّ  دَّ وبالتايل، ال بُ 
 من الفقر. الناجحة للحدّ 

إىل إنتاج أغذية  ةحّ لِ حباجة بصورة مُ  وآمل خالل السنوات املقبلة أن تقبل احلكومات أيًضا على نطاق واسع بأننا
ذور ربة سليمة وبُ تُ يطات سليمة و ة يتطّلب وجود حمُ ة عوًضا عن االكتفاء بزيادة إنتاج األغذية؛ وبأّن إنتاج أغذية صحيّ صحيّ 

 ستدامة. ارسات إنتاج مُ سليمة وممُ 

مكانية احلصول إتقتصر على اإلنتاج و  وإّن التحديات املرتبطة باألغذية اليت تواجهها اإلنسانية يف يومنا هذا ال
يف ما  خاصةً  ءننتجها. وإّن األشخاص يأكلون بشكل سيّ  اليتبل تتعلق أيًضا بنوعية األغذية  على األغذية فسحب،

 ق باالستهالك العايل لألغذية املفرطة التجهيز واملنتجات االصطناعية. يتعلّ 
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بة كن أن تقتصر على الوقاية من التسمم الغذائي أو اإلصاميُ  ّن املواصفات اخلاصة بسالمة األغذية الأوبتصوري 
ة. لسالمة األغذية أن تُعىن أيًضا حبماية األشخاص من مجيع أشكال سوء التغذي دَّ فال بُ مراض املنقولة عن طريق األغذية. باأل

 ة بقدر أكرب.وجيب علينا تشجيع األمناط الغذائية الصحيّ 

حول القواعد  ة إىل فتح حوارن حباجة ماسّ حنأن يكون أيًضا صحًيا. و  بُدّ أمونًا، ال ولكي يُعترب استهالك غذاء ما م
 الراعية هلذه املسألة على املستويني الوطين والدويل. 

ود يف وجه ة بناء القدرة على الصمأما التحول الثاين يف السياسات الذي سرعان ما قبلت به احلكومات فهو أمهيّ 
 ة. ضة حلاالت طوارئ مستمرّ ة املعرّ تمعات احملليّ الصدمات يف املناطق واجمل

 ة وأقّل كلفة بكثري من العمل بعد حدوث الكوارث. فاالستثمار يف الوقاية أكثر فعاليّ 

تنا مع وقد أصبح هذا شعار شراكل العيش. بُ ا أيًضا إنقاذ سُ ب منّ وقد عّلمتنا التجربة أّن إنقاذ األرواح يتطلّ 
 املنظمتني الشقيقتني املوجودتني هنا يف روما.  سّيماخرى، ال ة األُ واإلنسانيّ ة الوكاالت اإلمنائيّ 

ا علمنا أيًضا أنّه من السهل على املزارعني اعتماد التغيريات يف التكنولوجيا مىت كانت ميزاهتننا تَ ضيف أَ ودعوين أُ 
 جلّية. 

 راثة من جانب البلدان املتقدمة والنامية علىارسة الزراعة من دون حرعة اعتماد ممُ ولعل أبرز األمثلة على ذلك سُ 
 سواء يف يومنا هذا.  حدّ 

رطوبة بة وفقدان الوإننا نشجع املزارعني على زراعة حماصيل من دون فالحة أو جتريف للحد من تدهور الرتُ 
 ار. مليون هكت 180وتبلغ حالًيا مساحة األراضي الزراعية اخلاضعة هلذه املمارسة حنو  واستخدام الطاقة.

هذه السياسات  اعتماد على تشجيعالدرة املنظمة على العمل بفعالية من أجل وقد زادتين هذه التجارب قناعة بقُ 
 ة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. والتكنولوجيات اجلديدة على نطاق واسع، باعتبارها أساسيّ 

إنتاج مزيد من  ةأيًضا أنّنا قد ساعدنا على تغيري االنطباعات السائدة إزاء من يُطعم العامل وكيفيّ  ياعتقادويف 
 ة. األغذية مبوازاة سعينا إىل احلد من الفاقد واملهدر يف النظم الغذائية احلاليّ 

شكل كبري عتمد بوآمل أن نكون قد جنحنا يف كشف حقيقة الرأي القائل بأّن الزراعة الصناعية وحدها، اليت ت
 على التكنولوجيات الكثيفة الطاقة، قادرة على ضمان األمن الغذائي العاملي يف األجل البعيد. 

وبات من املقبول أكثر فأكثر أّن النموذج الزراعي الذي جرى الرتويج له من خالل الثورة اخلضراء قد وصل إىل 
  مناسب. ّتسعم .أيًضا للزراعة األسرية يف العامل سعتّ محده األقصى ومثة 

ة ل مكّثف على املوارد إىل زيادة إنتاج األغذيكشية، أّدت نظم الزراعة املعتمدة بخالل السنوات الستني املاض
لكن بكلفة عالية بالنسبة إىل البيئة، مما أدى إىل إزالة الغابات وشح املياه واستنزاف الرتبة وارتفاع مستويات انبعاثات غازات 

 االحتباس احلراري. 

وجيدر بنا التشجيع على إحداث حتّول يف هذه املعادلة. فمستقبل األغذية والزراعة ليس االعتماد املكثف على 
 املدخالت بل على املعرفة والتكنولوجيا. 
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 حضرات السيدات والسادة،

يف اخلتام، جيدر بنا التحلي بقدر أكرب من اجلرأة للرتويج للميزات املقارنة للمنظمة باعتبارها وكالة متعددة األطراف 
 واالستفادة منها. 

ة منطوية حنو الداخل بدأت تقّوض الدعم للمؤسسات املتعددة قلقين هو بروز سياسات وطنيّ أكثر ما يُ  ولعلّ 
 ة إىل تضافر العمل بني البلدان أكثر من أي وقت مضى. األطراف، يف مرحلة هي األشد حاج

ة وعابرة للحدود ة على حنو مستدام هلا أبعاد عامليّ قة بإطعام العامل وإدارة املوارد الطبيعيّ وإّن العديد من القضايا املتعلّ 
 الوطنية تعجز البلدان مبفردها عن معاجلتها. 

وإّن االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء خري مثال على كفاءة املنظمة لتوطيد هذا النوع من التعاون 
 بني البلدان. 

وال خيفى عنكم أّن االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء هو أول صك دويل ملزِم على اإلطالق يتناول 
 ن إبالغ ودون تنظيم. بشكل خاص الصيد غري القانوين دو 

قد دخل حّيز  عّد هذا إجنازًا رائًعا على اعتبار أّن االتفاقوقد التزم حىت اليوم حنو مائة بلد بتنفيذ هذا االتفاق. ويُ 
 . 2016التنفيذ قبل ثالثة أعوام فقط من اآلن يف 

 اجملاالت الواقعة السلع العامة يف ل املزيد لتسخري طاقات املنظمة وقدرهتا على توفري لواثق من ضرورة أن نبذُ وإينّ 
 ضمن واليتنا. 

، سيتفاقم خطر ةفعمليات العوملة قويّة للغاية. وإذا ما أحتنا هلا االتساع بشكل أسرع من منو القدرات التنظيميّ 
 ة ال حمالة. ة وعامليّ حدوث نزاعات حمليّ 

وأن تبقى  للتعددية واحلوار املنفتح والشراكات لي كبري يف أن يسطع نورها على الدوام كمنارةمَ غادر املنظمة، أَ وإذ أُ 
 ستقبل أفضل للشعوب كافة ولكوكبنا. وفية اللتزامها بناء مُ 

 ة متاًما كما حصل يف االنتخابات باألمس. لي أيًضا يف أن تبقى مؤسسة قائمة على مبادئ دميقراطيّ مَ أَ 

 ميز باألمس. د الرئيس، امسحوا يل أن أتوجه إليكم بالتهنئة على اليوم املالسيّ 

 لة يف بناء عامل خاٍل من اجلوع ومن مجيع أشكالة املنظمة املتمثّ فهذا دليل على أنّنا قادرون مًعا من إجناز مهمّ 
 سوء التغذية وأيًضا تشجيع التنمية الزراعية املستدامة على حنو أكرب. 

 ا على حسن إصغائكم.وشكرً 


