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دورانأوربانيخا سعادة السيدة غالديس    

سفير جمهورية فنزويال البوليفارية لدى المنظمة   

2012  عام–روما فصل  –والصين  77مجموعة ال رئيس    
 

“ احا من أي وقت مضى والصين، هي اآلن، أكثر إلح77وحدة مجموعة ال  قوة و  ” 
 

كجزء من أكبر منظمة . 2012 لعام فصل روما والصين 77لمجموعة ال النشرة اإلخبارية لطبعة األولى من يسرني أن أرحب بكم في ا

ألمن ضمان اعلى وجه الخصوص و حقيق األهداف اإلنمائية لأللفيةجهودنا نحو ت فقد وجهنا لبلدان النامية في األمم المتحدةحكومية دولية ل

العالمي الغذاء  منظمة األغذية والزراعة وبرنامج رومافي القائمة ثالث الاألمم المتحدة وكاالت  وتمكين والية نمية الزراعيةالغذائي والت

  وقدلمنظمة في اعلى تسريع عملية اإلصالح الهامةنعمل  فإننا  تحت إشراف وقيادة المدير العام. الدولي للتنمية الزراعيةوالصندوق

األربع لمجموعات لوقد عقدت المؤتمرات اإلقليمية .  الراهنةستجيب لالتجاهات العالمية والتحدياتت التيي االستراتيجية الجديدة فرعنا ش

لعديد من اللجان الفنية وقد بدأت ا. كهيئات رئاسيةممارسة دورها للمرة األولى  والصين هذا العام 77مجموعة ال اإلقليمية التي تشكل 

  .ومتوازنسليم   إقليميإصالح أنظمتها الداخلية، بما في ذلك توسيع مكاتبها، وضمان تمثيلب للمنظمة

لحيازة الثروة السمكية الرشيد الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن إعادة الحكم "جنة األمن الغذائي العالمي، فقد اعتمدنا ما يخص لفي

أو الوصول في تملك حماية حقوق الناس على التي تهدف إلى مساعدة الحكومات ، "واألراضي والغابات في سياق األمن الغذائي القطري

دورا  والصين 77مجموعة ال  لعبت ، للتنمية المستدامة الذي عقد مؤخرا20+في مؤتمر ريو . ايد األسماكإلى األراضي والغابات ومص

و الطريق نحولتعزيز في جدول أعمال التنمية، مشمولة امية ضمان وجود مصالح البلدان النلالوثيقة الختامية، حول حاسما في المفاوضات 

 لتأسيس مجموعتنا 48حتفل بالذكرى  ونحن نهذا العام. والبيئية و االجتماعية يةاالقتصاد: جميع األبعادولمعالجة مستدامة للجميع، تنمية 

 .أي وقت مضى هي اآلن أكثر إلحاحا من  والصين77قوة و وحدة مجموعة ال ال يمكننا أن ننسى أن 

 

الصينو   
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 السيد بويد هايت

 مدير مكتب التخطيط واالستراتيجية

 وإدارة الموارد في منظمة األغذية والزراعة

  

  تسريع إصالح المنظمة
 

  
 

 
  

             
 

 

رازيانو دا سيلفاالدكتور خوسيه غ   

  األغذية والزراعةمنظمةالمدير العام ل

 
 

 

 تولى منصبه عندماللمنظمة السيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا، في عملية التفكير االستراتيجي ، منظمة األغذية والزراعة لالمدير العام  شرع

 واسعة على نطاق المنظمة لمراجعة وإعادة تحديد االتجاه االستراتيجي  ومشاركة، استنادا إلى مشاورات2012كانون الثاني عام /في يناير

 هي اآلن في طور عليها ول المنظمة عملتركيز مقترحة  خمسة أهداف استراتيجية كانون الثاني/مجلس المنظمة في يونيو أقر. للمنظمة

 التي تمثل خروجا كبيرا من  والنسبية لمنظمة األغذية والزراعةوقد استمدت هذه من النظر في المزايا . في خطط العملدراجها إ

 في ا أن هناك اآلن توافقالمدير العامويؤكد .  المنظمة هو الالمركزيةوهناك جانب آخر مهم من إصالح. المجموعة الحالية من األهداف

 . الرئيسالممكن تعزيز المكاتب الالمركزية في المنظمة دون إضعاف القدرة والعمل المعياري في المقراآلراء مما يجعل من 
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j وقد .  التشاورية في تشكيل االتجاه المستقبلي للمنظمة من خالل عملية التفكير االستراتيجي للغايةالبلدان األعضاء دورا بارزاتلعب

عملية هذه ال، بما في ذلك المصادقة على 2012في هذا المسعى خالل النصف األول من عام  األجهزة الرياسية همت جميع اجتماعاتسا

عملية وقدمت هذه العضاء أيضا األوقد ناقش . حزيران/يونيو اختتم فيالذي اإلقليمية الخمسة ومجلس المنظمة المؤتمرات قبل من 

 والمجلس في أيار/لجنة مشكالت السلع، واالجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في مايوو ة الزراعة، مساهمات خالل اجتماعات لجن

  . حزيران/يونيو

 

 

 

 

 

 

العمل التوقف عن ة التغييرات التي تعني  وخاصتغيير يجلب الشكأي  “ 

لكن هناك شيء واحد مؤكد حول . تبني عقلية جديدةاالعتيادي بانتهاج 

 ” ذية والزراعةلمنظمة األغحتما ضروري التغيير  أن :هذه العملية

 

 للتحديات التي يواجهها العالم اليوم، وجعل المنظمة أكثر استجابةألغذية والزراعة منظمة الية التغيير التحولي  المدير العام عملأطلق “

والجزء األساسي لهذا التحول هو عملية التفكير االستراتيجي لتحديد . والتأثير  األداءنا من حيثكثر تركيزا، وتحسين نتائجكفاءة وأ

 وقمنا بإعداد، المراجعةلقد شرعنا في هذه . ي، وأولويات المنظمة، بدءا من استعراض اإلطار االستراتيجيالتوجه االستراتيجو المستقبل، 

لدينا الكثير لنتعلمه من تجاربنا . ، وذلك تمشيا مع دورة المنظمة للتخطيط االستراتيجي17-2014  ألربع سنواتالخطة المتوسطة األجل

المنظمة على عمل تركيز برنامج  على وضع أولويات واضحة واكون قادريطيط االستراتيجي لحسن التخإننا ن. ماضيينخالل العامين ال

برنامج عملنا على أرض الواقع وتحقيق أهدافنا بين  نا بخط واضح برامجنا وأهدافمحاذاةهدف إلى ونحن ن. عدد محدود من األنشطة

 لتحقيق نتائج ملموسة على البدايةبار البالد واالحتياجات اإلقليمية منذ مع األخذ في االعت. طار نهج قوي على أساس النتائجالمشتركة في إ

 ”.أرض الواقع

 ا�دارة
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  السيد محمد نوري نائيني

  رئيس مجلس برنامج خطة العمل الفورية

  2009 حتي 2005الرئيس المستقل للمجلس، 

  2002 عام – والصين 77رئيس مجموعة ال 

 

 عن مسئولرئيس للمشروع ، ولكل منها للخطة مشروعا 29اإلجراءات التي تم تنظيمها في من  274  لخطة العمل الفوريةمتكاملالبرنامج يتضمن ال

 وشاركت في تنفيذ خطة العمل الفوريةالمرتبط ب الزخممة ، جددت المنظ2012عام مع حلول . التنفيذ الفعال وفي الوقت المناسب للنتائج ذات الصلة

لتجديد منظمة ا حديثا تجاهقدم المدير العام ا 2012 كانون الثاني/في يناير.  ومتجانسةمنسقةو شاملة ء الناجح والكامل من خالل أنشطة ضمان االنتها

 .عملطرق للأفضل باستمرار ذ د وتنفتحد بسرعة إلى منظمة  ولالتحو هو ه من النهائياألغذية والزراعة، الهدف

 إجراءات خطة العمل الفورية في أعمال تعميم) وثانيا، تسريع عملية اإلصالح الحاجة إلى )أوال :ةد يركز على ثالثة أنشطة رئيساالتجاه الجديإن 

إلى أنه في مع اإلشارة . د المرتبطة مع جميع األعمال، من خالل تحقيق الفوائانهاية ناجحالجعل تجديد منظمة األغذية والزراعة إلى ) و ثالثا المنظمة،

 في ا المقرر االنتهاء منه اإلجراءات األخرىمفتوحة مع العديد منهي  خطة العمل الفورية  من إجراء53، تم اإلبالغ عن 2011 األولكانون /ديسمبر

خطة إجراءات  غالبية مجموعقت المناسب من خالل استكمال الوفي منظمة األغذية والزراعة تجديد  مبادرة التسريع هو، والهدف من 2013عام 

 لتحديد الفرص المتاحة لتسريع وضمان  مشاريع الخطةاستعراض جميع اإلجراءات مع قادةا الصدد تم \به. 2012بحلول نهاية من عام العمل الفورية 

  .2012تنفيذ بحلول نهاية عام الاالنتهاء من 

إلجراءات لمعقدة الواسعة والطبيعة ل نظرا ل2012إجراءات التجديد لن تستكمل بحلول نهاية عام غيرا من على أن عددا صوقد أكد االستعراض 

  التي تم إنهاؤها منجراءاتاإل. لتجديد منظمة األغذية والزراعة وهي عملية مستمرةإن التعميم هو الهدف النهائي .  لخطة العمل الفوريةاألساسية

 سيتم .2012التي ستكمل بحلول عام ذلك على اإلجراءات طبق  أن يتعميمها في عمل الشعب واإلدارات مع ضمان خطة العمل الفورية تم بالفعل

 والتي م إيالء اهتمام خاص لهذه األعماليتس و2013لعام خطة العمل الفورية  تعميم التركيز على تلك اإلجراءات التي من شأنها توسيع نطاق أيضا

ينطوي على أن بنجاح النهاية عملية التجديد إلى إن جلب . للمنظمةمجاالت العمل الرئيسية في إلى األمام والتقدم اح هي معقدة ولكنها أساسية لنج

 فقد  الدول األعضاء في المنظمةبناء على توقعات.  إلى تحقيق الفوائدتنفيذ إجراءات خطة العمل الفورية بحاجة إلى االنتقال منالتقارير بشأن الخطة 

حديد في حين يتم ت. إدراك الفوائد الرئيسية لتحديد وتقرير الفوائد الناجمة عن تنفيذ برنامج خطة العمل الفوريةمبادرة   إدارة المشاريعأطلقت وحدة

مان الغرض النهائي من صالح المبادرة هو ضفإن )  التي استثمرت وحققت عوائد ماليةعضويةالأموال أي ( تمثل األثر المالي لإلصالح الفوائد التي

  .للمنظمةتحسن المتوقع و الصالح اإلتحقيق إنجاز ملموس يعود بالنفع على 

 إلى  خطة العملمشروعستنتقل من مدراء المسؤولية فإن المنافع بتحقيق من أجل ضمان التقدم السلس لألنشطة المذكورة أعاله، خاصة فيما يتعلق 

 اآلن من قبل من خالل إدخال إطار للمساءلة، والذي يجري النظر فيه ذلكستكمل ي أن يينبغ.  عن منطقة العمل ذات الصلةولينمسئالكبار المديرين 

 من قبل اإلدارة العليا مع مساهمة استشارية هارأسيتم تسوف خطة العمل الفورية، جلس برنامج  تغيير الثقافة ،التي بتوجيه من مالمدير العام، وعملية

 في وبدعم من األعضاء بموجب عملية التحول التي أدخلها المدير العام جديد التجاه االتألف منها ي تستكمل جميع األنشطة التيسوف . األعضاءمن 

  .جهزة الرياسيةالدورات التي عقدت مؤخرا لأل

 ا�دارة
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   غانسبرجيسيليا نور الدين فان سي السفيرة سعادة   

   والزراعةة الممثل الدائم للسويد لدى منظمة األغذي         

    2013- 2011 -رئيس لجنة البرنامج          

  
 
 
 

 قيمة إيالء"منظمة األغذية والزراعة، كما أشار إلى ذلك المدير العام، هو في يجب أن نتذكر أن الهدف األسمى لإلصالح  “

ركزية هي أداة الالمإن ". لمنظمة وتعزيز األثر على المستوى القطرياومستوى عمل المعيارية وضع تحسين "و " لماللأكبر 

أخرى  أداة ي هاإلدارة القائمة على النتائجإن ". ةواحدمنظمة  "االنجاز ك جزء ال يتجزأ من العمل وي وههامة في هذا العمل

من أجل تحقيق فإنه  ذلك، وفضال عن.  هذه األهدافقادرة على متابعة تنفيذهي وهامة لتحديد األهداف على مستوى العالم 

  . المفتاحمالموظفين هفإن ، "ة واحدمنظمة"أهداف 

في وثائق المجلس مؤخرا لضمان مستوى من التميز في جميع المواقف، وخاصة على المستوى اإلداري، التدابير الواردة 

تسليم على المستوى القطري يتوقف على إن ال. ت وتبادل وتناوب الموظفين، ال بد منه استمرار تنمية القدراباإلضافة إلى

ببعضها البعض  ذات صلة"أي أنها : البلدمعطيات ، والتي بدورها تعتمد على  الرئيسالقدرات التقنية والعمل المعياري في المقر

إدارة /  الرؤية والحكم وتغيير الثقافة واإلدارة -األربع  المجاالت اإلصالح في نصت خطة العمل الفورية أنه إذا تم". ومتكاملة

لقد ". هذا القرنتناسب حقا "سيفضي إلى منظمة اأغذية وزراعة  فإنه -) سواء في المقر الرئيسي أو في الميدان(وفعالية 

  .أمر ضروري فيها هو  على االنتهاء ولكن إعادة النظر المستمرالمصرحة في خطة العمل الفوريةالتدابير شارفت 

مستمر في المنظمة في تعميم وإدماج عقلية التحسين الالتحدي الذي يواجهنا هو أن نتجاوز اإلصالح إلى "عام كما قال المدير ال

  يجري إنجازهإذا كان هناك ثمة شيء. يجب أن يكون واضحا ما تحققه المنظمة. بالنتائج نحن كدول أعضاء معنيون." حد ذاتها

مناقشة األولويات في   فقطبدأنالقد . لدينا خلفية واقعية من أجل إجراء مناقشة مفتوحة ومتوازنةيكون ب أن  يجولم يتمم فإنه

  ” .أفضل طريقة ممكنةبجيد والتفاهم سيكون أساسيا في مساعينا لتوجيه المنظمة التعاون ال  أن، حيثوالتي هي حقل متنامي
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لسيد مهدي مونغويا  

منظمة األغذية والزراعةدى نائب الممثل الدائم للكاميرون ل  

لجنة الماليةالرئيس   

 
 
 

، )5/2011القرار  (2013-2012ميزانية التعديالت على برنامج عمل وحول  2011 تموز/ للمؤتمر في يوليو37دورة التوجيه عتمادا على ا “

 عن تقديره  المجلس أعرب2012حزيران / و يونيو2011تشرين الثاني /للمجلس التي عقدت على التوالي في نوفمبر 144و  143دورات الو

ة، مراجعة الهيكلية عنية إعادة البرنامجيمالمقترحات الرئيسية . دخل حيز التنفيذللمقترحات التي قدمها المدير العام وخلصت إلى أن تنفيذ قرار المؤتمر 

فورات الكفاءة و بعض المقترحات، إعادة البرمجة بشكل خاص وتإذا كان. وفورات الكفاءةو وتعزيز المؤسسات، وعدد الوظائف واعادة تموضع

 .تموضعال و إعادةتعزيز و سسية مقترحات بشأن الهيكلية والمؤالبعض جوانب إلى النظر بكان هناك فجوة فقد  بتأييد جميع األعضاء، تحظي

  المؤتمرمن المتوقع إجراء مزيد من التعديالت في سياقإال أنه األعمال التي يقوم بها المدير العام تأتي في سياق قرارات المؤتمر على الرغم من أن 

 مهمة صعبة تتطلب اتخاذ  سيكون تحقيقهنوع الذيطبيعة التعديالت، خاصة وأنها تتعلق فورات الكفاءة، هو من ال. 2013 لتنفيذها في عام 2012عام 

 5/2011وهناك نجاح في تنفيذ أحكام القرار . في مجال الموارد البشرية، وكذلك إشراك الموظفين والتفاهمباألساس قرارات جريئة من اإلدارة، 

  .تجاوز االعتبارات الروتينيةتل االبتكار  والتفكيرب مطالبة 2013-2012التعديالت على برنامج عمل وميزانية بالمتعلقة 

أول برنامج عمل وميزانية معد بشكل كامل من قبل في الواقع سوف يكون والذي  2015-2014لبرنامج العمل والميزانية للفترة بالنسبة 

 عالمته مته ووستكون هذه أول فرصة لوضع بص. التعديالت تقتصر على تجميل لنالتحديات  العام خوسيه غرازيانو دا سيلفا، فإن المدير

  :وعلى الرغم من ذلك تواجه المنظمة تحديات متعددة من بينها. رؤيتهبفيما يتعلق 

 العديد من المجاالت األخرى ذات تشملحزمة في الواقع هذا . منظمة األغذية والزراعة من قبل المدير العاملبدأ التغيير التحولي  •

  ؛ متعدد التخصصات، ومرفق اإلنفاق األمنياالهتمام مثل القدرة على التخطيط االستراتيجي، وعمل

خصوصيات الاألخذ بعين االعتبار في هذا السياق، . تراتيجية للمنظمةهداف االسالتعريف الشامل لألعملية تحديد األولويات و •

لعمل المعياري االستفادة من توصيات اللجان الفنية والتوازن بين او اإلقليمية على النحو الذي حددته المؤتمرات اإلقليمية، 

  والتقنية سوف تستدعي اهتماما خاصا في عملية التخطيط االستراتيجي؛

مناقشة النظام األساسي لهذه الهيئات تكون قد . ألجهزة الرياسيةلأداء المعاهدات واالتفاقيات المنشأة بموجب المادة الرابعة عشرة  •

  مناقشات حول المزايا النسبية للمنظمة؛سببا في خلق وكذلك استراتيجيات تمويلها 

وسع قاعدة التمويل، ا أن تاستراتيجية تعبئة الموارد التي تحتاج إلى أن تأخذ في االعتبار تمويل المشاريع آليات مبتكرة من شأنه •

  ”. وخاصة بالنسبة للبرامج العادية

��� ا� ��ن ا��
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  ماريو ارفيلوالسفير  سعادة

ية الدومينيكان لدى المنظمة جمهورممثل   

 رئيس لجنة الزراعة

2009 -  والصين 77رئيس مجموعة ال   

 

 

 وتحديد الخطوط م والنقاشتقديللإن اللجان الفنية لديها مسؤولية خاصة جدا، ألنها هي المكان الذي يوجد فيه ممثلون عن الدول األعضاء  “

هذه إن . هذا هو الهدف األساسي للمنظمة.  إلى القضاء على الجوع وسوء التغذيةمن شأنها أن تؤديوالتي العريضة االستراتيجية للعمل 

الخبراء فرق الهيئات الحكومية الدولية تتلقى الدعم اإلداري والتقني من منظمة األغذية والزراعة، فضال عن العروض المقدمة من 

  .صلحة اآلخرينومراكز البحوث والجامعات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وأصحاب الم
  

ثم . سنويا أو كل سنتينتعقد العامة، التي في الجلسات لتبادل األفكار واتخاذ القرارات  العام اإلعدادعلى لفترة طويلة، اقتصر عمل اللجان 

 من الممكن أن ه أنوجدو ، 2004بدأ التقييم الخارجي المستقل، واحدة من الدعائم التي تقوم عليها عملية إصالح وتعزيز المنظمة في عام 

  . خطة العمل الفوريةوكنتيجة تأسست.تحسين مساهمتها في تحقيق األهداف اإلنسانية المشتركةأن يتم لجان والتتسع 

 ةهذه المكاتب الموسع. مكاتب ضمن تدابير أخرى مبتكرة تهدف إلى تحسين استخدام الوقت بين الدوراتالقررت الدول األعضاء توسيع 

الدورة لمواضيع التي سيتم تناولها في التأسيس ل السابقة والمساهمة في ةمتابعة المواضيع من الدوربتكرة هدفت إلى ومن ضمن التدابير الم

  .ديمقراطيةلجان تنمو في شرعية ال:  طويلة األمد مضافة سياسية، قيمةبطبيعة الحال، هذا التحسن يحمل. المقبلة

   

لدعم التماسك فيما بين الدول ) تسهيل المشاورات بين الدوراتبجانب (للجان مح سة، فضال عن المستجدات األخرى، مكاتب الموسعال

على تكثيف االتصاالت مع المجموعات اإلقليمية، إلدماج التوصيات الصادرة و حض لتحفيز الوفود على المشاركة أكثر، و األعضاء، 

دعم  لتعزيز التنسيق بين الوكاالت التي توجد مقارها في روما، وى، لتعزيز الروابط مع الهيئات اإلدارية األخر وعن المؤتمرات اإلقليمية،

  .التواصل الفعال بين األمانة والممثلين الدائمين
  

، بما في ذلك إدخال آليات لتنظيم مشاركة مراقبين من المجتمع المدني " القواعد اإلجرائية"تعديالت على النظام الداخلي للجان الفنية الإن 

. عالم في تغير مستمر، وزيادة في الفعالية والكفاءةمع الحاجة إلى تكييف عمل المنظمة : تحدث في إطار فرضية واحدةوالقطاع الخاص، 

  .الجوع وسوء التغذية في منع التنمية، والتي هي أكثر من سبب كاف لتسريع هذه التحوالتفي ضوء استمرار هذه التطورات تجري 

 ”.إن الجوع ال ينتظر 
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  مراد بن مهيديالسفير سعادة  

  الممثل الدائم للجزائر لدى األمم المتحدة 

 2012 - والصين 77 رئيس مجموعة ال 
  

ة من حيث العدد والهيكل  المجموعمنذ ذلك الحين تطورت.  والصين77 لتأسيس مجموعة ال 48 الذكرى 2012 يونيو 15 ��دف �م

 لبلدان الجنوب للتعبير وتعزيز مصالحها  السبيل وفر ت  77 مجموعة ال . ة يمثل مصدرا هاما من مصادر قوتها المستمر الذيالمؤسسي 

ألمم المتحدة،  القدرة التفاوضية المشتركة حول كافة القضايا االقتصادية الدولية الرئيسية داخل منظومة ا تحسيناالقتصادية الجماعية و

   . التعاون بين بلدان الجنوب من أجل التنمية ترويجإلى إضافة
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  ممياغي جيزيل ةسعادة الدكتور

  الممثل الدائم للجمهورية الجابون لدى اليونسكو

  2012باريس فصل والصين، 77مجموعة ال رئيس 

 باريس  فصل 77رئيس مجموعة أل  ت والصين، رحب77 ألمنسقي فروع مجموعة /  لرؤساء 43ناسبة االجتماع السنوي بم

 خالل واليتها،  من النوع االجتماعي نهج  وترويجلتزام السيدة إيرينا بوكوفا لتعزيزاعلى قامت الرئيسة بالتشديد . المشاركين في اليونسكوب

ممياغي  جيزيل  سعادة السيدوأشار. في عملية صنع القرار في العالقات الدولية المعاصرة بقدر أكبرمرأة مشاركة البسمح هذه الفرصة ت

الدفاع عن  ه يجبأن  الرجال ايضا  عقول ولد في الحروب  في عقول البشر، منذ والدة : "والذي ينص على لقانون التأسيسي لليونسكو ل

 تؤمن إيمانا راسخا بأن البلدان التي أكدت و لليونسكو، البناء المؤسسي والسياسي واألخالقي إلعادة  أن الوقت قد حان ة، مؤكد"السالم 

أيضا إلى ممياغي  ة السفيرأشارت .  أن تلعب دور القيادة الحقيقية لحماية هذه المؤسسةبامكانها  والصين 77 مجموعة التنتمي إلى منطقة

 منهم  مليار شخص9متخصصين في علم السكان ،  حسب   باليين نسمة 10 ألرضا أن سكون عدد سكان 2030 بحلول عام  يتوقعه أن

 على  والصين 77 مجموعة ال بلدان  سكان اعتبارينبغي"وأبرزت أنه .  والصين77 مجموعة ال تشكلالدول التي داخل حدود يعيشون

   ". فعالية بلدان الجنوب  أكثرعاون بين سبل التكون ت، شريطة أن  المعنية بهذا األمروليس مشكلة بالنسبة للدول أنهم حل 

 

 ” الحادي والعشرون كل الجهود في المنظمات الدولية، بما فيها اليونسكو، إلدارة الحكم تمشيا مع القرنلحشدحان الوقت “

 المبادر  ت ولكن أيضا كان فقطالتنمية والتعاون الدولي مجال في  المجموعة على لعب دور ملحوظ دورقتصر منذ تأسيسها،  لم ي“

تتوجه نحو  ،  رؤيتها ا وتماسكها وحدته فيلمجموعةا اقوة    تكمن.وتنميتها لمفاهيم واألفكار والمبادرات للنهوض بها  ا  لطرحالرئيسي

التعاون بين بلدان ب  تزاملشعوبها واالل ية المعيشوضاعاألتحسين ل   ملتزمة الدول األعضاء عالمي عادل ومنصف ، اقتصادي نظام 

  ”  المشتركة المنفعة من اجل الجنوب

 %$!!!!!!#�# ا"وا�!!!!!!� 
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G-77- وا������والصين  في أعقاب االقتراحات المستمدة من تبادل  77ألعضاء مجموعة ال حاليا على تنظيم ندوتين  والصين 77مجموعة ال  تعمل   *�4 رو

مناقشة بالتفصيل اآلثار المترتبة على عملية الالمركزية ل عالقة مع إمكانية الحصول على المعلومات الالزمة لا لهإحداها. الل الجلسات العامة الماضيةاألفكار خ

لتنمية المستدامة، على وجه الخصوص، الوثيقة ل  20 +خرى تهدف إلى استعراض نتائج مؤتمر ريواألندوة و ال. قسم إدارة الموارد البشريةفي واإلصالحات 

 .2012قبل نهاية عام الندوات دارة من أجل تنظيم اإلوالصين على اتصال مع  77مجموعة ال رئاسة إن . يق نحو تحقيق األفكار إلى أفعال ملموسةالختامية، والطر

   ا:�	���ت ا;:89ة ا���� ��- وآ�!ت رو��
  

  .، منظمة األغذية والزراعة2012 سبتمبر 28-24 - لجنة الغابات  21 دورةال

  . الدولي للتنمية الزراعية، الصندوق2012 سبتمبر 21-20 -نفيذي اجتماع المجلس الت

  .، منظمة األغذية والزراعة2012 أكتوبر CCLM (- 08-11(لجنة الشؤون الدستورية والقانونية ل 95دورة ال

  .، منظمة األغذية والزراعة2012 أكتوبر CFS (- 15-20(لجنة األمن الغذائي العالمي ل 39دورة ال

  .، منظمة األغذية والزراعة2012 نوفمبر FC (- 05-09(للجنة المالية  146 دورةال

  .، منظمة األغذية والزراعة2012 نوفمبر PC (- 05-09(لجنة البرنامج ل 112دورة ال

  .، برنامج األغذية العالمي2012 نوفمبر 16-12 -للمجلس التنفيذي الثانية الدورة العادية 

 نوفمبر 16-14 -لهيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة باتية لألغذية والزراعة التابعة كومي الدولي بشأن الموارد الوراثية النلفريق العامل الحل  السادسةدورةال

  .، منظمة األغذية والزراعة2012

 .، منظمة األغذية والزراعة2012 ديسمبر 7 إلى 3مجلس منظمة األغذية والزراعة، ل 145دورة ال

  �<��ة روا=>
 "حيازة الثروة السمكية واألراضي والغابات في سياق األمن الغذائي القطريلهية الطوعية بشأن الحكم الرشيد الخطوط التوجي "ةالجديديقة الوث

/en/guidelines-voluntary/tenure/nr/org.fao.www://http  
  

 )GSF(اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية حول روع الثاني المش

/en/framework-strategic-global/home-cfs/cfs/org.fao.www://http 

  المجموعة لتأسيس 48 والصين، بمناسبة الذكرى 77رسالة من رئيس مجموعة ال 
 1=nocache?/icode/149448/item/en/detail/news-and-research/77g/org.fao.www://http  

  20+عملية مشتركة لريو في روما في روما مساهمات المنظمات القائمة 
htm.index/resources/rio/events/org.ifad.www://http 

  للتنمية المستدامة20+ الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو " نريدهالمستقبل الذي "

html.thefuturewewant/org.2012uncsd.www://http   
  

� رو�� ا���B أ�90ا �9	�77A9أ�@�ء �
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  . لهم التوفيق في مهامهم الجديدةة في روما، متمنيم التي انتهت مؤخرا مهمته أسماءهمممثلين الدائمين التاليةمساهمة البتعترف  \إوالصين  77 ألمجموعة إن 

  .2012 - 2008 وزير بنغالديش، -، الممثل الدائم المناوب أفروزالسيدة سلطانة 

  .2012 - 2007 وزير مستشار أوروغواي، -، الممثل الدائم المناوب بنتانكورالسيد كارلوس 

  .2012 إلى 1995، الممثل الدائم المناوب لموريشيوس، كانغيالسيد دينيس 

  .2012 - 2009السيد ريناتو جودينهو، الممثل الدائم المناوب للبرازيل،  

  .2012 إلى 2005تايلند، ل، الممثل الدائم tكوهومابات  تريتابورنالسيدة

  .2012- 2004نزانيا، ، السفير والممثل الدائم لتنغيرواسعادة السيد ويلفريد 

  .2012 - 2000 وزير مستشار غواتيماال، -، نائب الممثل الدائم انغوتتيالسيدة إليانا ريفيرا 

  .2012 - 2008السيدة فاطمة صابر، الممثل الدائم المناوب لمصر، 
 

 معنا من خالل المساهمة في النشرة دعوكم للبقاء على اتصالننود أن نعرب عن امتناننا الخاص ألولئك الذين شاركوا في هذه الطبعة و

.كاالت روماووالصين وعمل األمم المتحدة و 77بمجموعة ال مقاالت عن القضايا المتصلة الإرسال عبر اإللكترونية   

    
Group of 77 & China – Rome Chapter. 

FAO, Via delle Terme di Caracalla 0100, Rome, Italy.  
Room A133 Bis. Tel (39) 06570-54248. Fax (39) 06570 56105.  

Group-77@fao.org - G77-Chairperson@fao.org 
www.G-77.org www.fao.org/G-77 
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