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 والزراعة األغذية منظمة ؤتمرم
 اإلقليمي

  األدنى للشرق
  

  والثالثون الثانيةالدورة 
  2014 شباط/فبراير 28-24، ، إيطالياروما

  بيان الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة
  

  سعادة الرئيس،
  أصحاب المعالي والسعادة،

 سعادة المدير العام،
  سعادة رئيس لجنة األمن الغذائي العالمي، 

  للشرق األدنى، ةاإلقليمي المجموعةسعادة رئيس 
  حضرات السيدات والسادة،
  السادة المندوبون الكرام،

  
للشرق والثالثين إنه لمن دواعي شرفي أن أشارك اليوم في ھذا المؤتمر اإلقليمي الثاني  

القضايا الرئيسية التي تؤثر على عمل منظمتنا في مطلع الفترة  ضكم عن بعاألدنى وأن أحّدث
  .2015- 2014المالية 

  
 ر إقليمي منذ أن تّم انتخابي لمنصبوھذه ھي المرة األولى التي أتحدث فيھا أمام مؤتم 

المنظمة في شھر  بل مؤتمرمن قِ ) الفاو(الرئيس المستقل لمجلس منظمة األغذية والزراعة 
العميق  يتقدير أنتھز ھذه الفرصة ألكرر مرة بعد فاسمحوا لي أن. تمن العام الفائ حزيران/يونيو

  . إياھا المؤتمر يمنحن يللثقة الت
  

ولقد استلمت مقاليد منصبي بكثير من الحماسة وإني ملتزم بقيادة المجلس نحو مداوالت  
ارة بالنسبة إلى القضايا األساسية بغية التوصل معاً إلى أكثر فعالية ونحو مشاركة األعضاء واإلد

ً كما حصل مؤخراً مع إطالق المرحلة  –أرضية مشتركة والعمل بروح من الثقة المتبادلة  تماما
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التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية واالستعراض المستقّل لإلصالحات على صعيد 
  . الحوكمة

  
األعضاء من اھتمام وشعور بالملكية وااللتزام بعمل المنظمة أقوى من أي وإّن ما يتمتع به  

وقت مضى في وقت تجد المنظمة نفسھا أمام أكثر التحديات تعقيداً وديمومة جراء الفقر المدقع 
  . البيئية في مقابل توافر موارد محدودة توانعدام األمن الغذائي والجوع وسوء التغذية والتھديدا

  
من واليتي العديد من الفرص التي كنت فيھا األولى ت لي خالل األشھر الستة تيحولقد أُ  

شاھداً على مدى االلتزام المتجدد من قبل األعضاء، وليس أقلّه خالل عملية إعادة صياغة األھداف 
  . االستراتيجية للمنظمة

  
 2015-2014ويعكس بدوره اإلطار االستراتيجي المراجع وبرنامج العمل والميزانية للفترة  

األولويات اإلقليمية التي عبّرتم عنھا خالل المؤتمر اإلقليمي المنعقد قبل عامين ومنھا المبادرة 
  ".نُدرة المياه في الشرق األدنى"عن ) SO2(البرامجية اإلقليمية 

  
بعدما أقّر المجلس  2015-2014ولقد بدأ الشھر الفائت تنفيذ برنامج العمل والميزانية للفترة  

التعديالت الالزمة في برنامج العمل  2013كانون األول /في دورته المنعقدة في شھر ديسمبر
والميزانية المذكور طبقاً للقرار والتوجيھات الصادرة عن مؤتمر المنظمة في دورته الثامنة 

  . 2013حزيران /والثالثين التي ُعقدت خالل شھر يونيو
  

يتطلّب التنفيذ بذل جھود مرّكزة ومنّسقة من جانب كل من موظفي المنظمة، على  وسوف 
وينبغي بموازاة ذلك أن يبدأ التخطيط ھذا العام للبرامج . كافة، واألعضاء على حد سواء المستويات

 المزمع تنفيذھا في الفترة
من اللجان الفنية والمؤتمرات اإلقليمية  واضحةوھذا يستدعي مساھمات وتوجيھات . 2016-2017

  . انسجاماً مع الدور الذي أنيطت به بصفتھا أجھزة رئاسية للمنظمة
  

ومن ھذا المنطلق، ال يسعني إال أن أشير بكثير من االرتياح إلى التقدم المحرز في طريقة  
مل لم يُنجز بعد صحيح أّن الع. الصادرة عن المؤتمرات اإلقليمية تعلى التوجيھا سإطالع المجل

ً مستمراً في طريقة مراعاة  بأكمله غير أننا أصبحنا على المسار الصحيح بعدما شاھدتُ  تحسنا
  . التوقعات اإلقليمية

  
على وضوح التوجيھات الواردة في التقرير  كبيرومما ال شّك فيه أّن ھذا يعتمد إلى حد  

حزيران /ى دورة المجلس في يونيووإل 2015الذي سترفعونه إلى كل من دورة المؤتمر في سنة 
2014 .  

  
تقرير التقييم الخارجي أصحاب المعالي والسعادة، السادة المندوبون الكرام، لقد سلّط  

الضوء على اعتبار الحوكمة عامالً مركزياً من عوامل تعزيز  2007في سنة  المستقّل للمنظمة
  .توقعات أعضائھاأن تكون على قدر المنظمة إذا ما أرادت ھذه األخيرة 

  
ً أنّ   قد لحظت إجراء استعراض شامل للتقدم  خطة العمل الفورية ولعلكم تذكرون أيضا

لھذا، أقّر . المحرز في اإلصالحات على صعيد الحوكمة ولمدى فعاليتھا على مدار سّت سنوات
الترتيبات الالزمة إلجراء استعراض مستقّل  2013كانون األول /المجلس في شھر ديسمبر

في  بوالسيدة ناديا حجا Maxine Olsonلإلصالحات على صعيد الحوكمة، فضالً عن تعيينه السيدة 
  . فريق التقييم
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األجھزة  تمعيّنة من دورا تدورا لوإّن فريق التقييم على اتصال مع األعضاء خال 

 تسيجريه في مناقشات المؤتمر وتقييمه لإلصالحا تساھم حصيلة التقييم الذي فوالرئاسية وس
  .2015على صعيد الحوكمة في سنة 

  
على  توالسيدة حجاب التي شاركت باألمس في االجتماع الجانبي عن تقييم اإلصالحا 

طوال ھذا األسبوع الستطالع  ممكن منكمتواصل تفاعلھا مع أكبر عدد  فصعيد الحوكمة سو
ما ينبغي القيام به في المستقبل وما يمكن  لوحواآلن  حتىالمحرز  حول التقدمنظركم  وجھات

  .القيام به بصورة مختلفة لزيادة فعالية األجھزة الرئاسية للمنظمة وكفاءتھا
  

أن منظمة أنتم تعلمون بال شّك، أصحاب المعالي والسعادة، السادة المندوبون الكرام،  
ھذا العام، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، المؤتمر الدولي  األغذية والزراعة سوف تعقد

  .الثاني في المقّر الرئيسي للمنظمة نتشري/نوفمبر 21إلى  19الثاني المعني بالتغذية من 
  

ومن شأن اھتمامكم ومشاركتكم . والتحضيرات جارية على قدم وساق لھذا الحدث الھام 
أن يساعد على  ،ركم ومشاركتكم الفاعلة في المؤتمرودعمكم خالل التحضيرات، فضالً عن حضو

  . لسوء التغذية حشد مستويات التعاون الدولي الالزمة لتفعيل العمل من أجل وضع حدّ 
  

ز مرة جديدة ثبت إقليمكم أنه يركّ أأصحاب المعالي والسعادة، السادة المندوبون الكرام، لقد  
  . وال يسعني إال أن أھنئكم على مختلف المبادرات التي قمتم بتنفيذھا بھذا الصدد. على الزراعة

  
واسمحوا لي في الختام أن أؤكد مرة جديدة أّن ھذا التركيز المتجدد على الزراعة ھو ما  

يجعل من واجب المؤتمر اإلقليمي تحديد األولويات بالنسبة إلى إقليم الشرق األدنى بصورة 
  . واضحة وملموسة

  
سوف  رّ المستم ھاوالتزامالحكومات في ھذا اإلقليم وإني على أتّم الثقة من أّن مشاركة  

يحقق الكثير لكي تواصل المنظمة تقديم خدماتھا لكم على أكمل وجه ولكي تبقى عامالً فعاالً من 
  . عوامل الكفاح في سبيل بناء عالم خاٍل من الجوع وسوء التغذية

  
  .اإلصغاء حسنشكراً جزيالً على و 

  


