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  77النشرة اإلخبارية لمجموعة ال

     رسالة الرئيس
  

بهذا زمالئي األعزاء، نرحب بكم 
  المتوفر اإلعالمي الجديدالمتوسط

باللغة العربية و اإلنجليزية و 
ه هذ. األسبانيةالفرنسية و 

  صندوق أخرى منمساهمة
 أالستئماني 77مجموعة ال

وفود من اللتيسير االتصال بين 
جميع الدول األعضاء في 

  .المنظمة
  

 من قبلتصميم والتحرير  تم ال
 البعثة بدعم من، كولونيللياميليو 

 و بمساعدة من الدومينيكية،
 .77مستشارين مجموعة ال

و وندع  األوليةاتمهاسم النشكر
من خالل المشاركة الجميع إلى 
 عدادألل  و اقتراحاتتقديم أفكار

 .المقبلة
 

  المحتويات
  

  الصفحة األولى
  رسالة الرئيس 

سفراء منظمة األغذية و 
  الزراعة الجدد

  
  2الصفحة 

إصالح لجنة األمن الغذائي 
  العالمي

  
  3الصفحة 

  وريبروفيسور نالمقابلة مع 
  

  4الصفحة 
  تكريم لميا السقاف 

 سفراء منظمة األغذية و الزراعة الجدد
  

احتفاالت يوم الغذاء خالل  جاك ضيوف المدير العام الدكتور قام
   خمسة سفراء جدد لمنظمة األغذية و الزراعة بتعينالعالمي

  حيثتشرين األول/ أكتوبر16يوم الجمعة  عقد في احتفال رسمي
 مرغريتا شيدينو دي ,ولى من جمهورية الدومينيكانتلقت السيدة األ

قام . منظمة األغذية و الزراعةلاالستثنائية سفيرة ال لقب ,فيرنانديز
  بتعزيز دور السيدة فيرنانديزإنجازاتيوف بتقدير ضالدكتور 

المرأة والدفاع عن األطفال وتنسيق السياسات من أجل التنمية 
  .لريفيةاالجتماعية، ال سيما في المناطق ا

  
أمريكا رئيس مجموعة , السفير الفنزويلى غالديس أوربانيام نظّ

استغل . حفل استقبال للسيدة األولى, الالتينية والبحر الكاريبي
 السفيرة معأعضاء المجموعة اإلقليمية هذه الفرصة للتحدث 

    . للمنظمةالجديدة االستثنائية
  

وليمبية لتسع تلقى الرياضي األمريكي الحائز على البطولة اال
و , و المصمم الفرنسي المشهور بيير كاردن, مرات كارل لويس

و انجون من اندونيسيا , المطربة المشهورة فاني لو من كولومبيا
د أكّ. على لقب السفير االستثنائي لمنظمة األغذية و الزراعة

, التزامهم بترويج أهداف المنظمة العالميةعلى السفراء الجدد 
  .حة الجوع وسوء التغذيةوخاصة في مكاف
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ستعالج لجنة , خالل المرحلة األولى
التنسيق على المستوى : األمن الغذائي

ياسات، العالمي، والتقارب في الس
في المرحلة . والدعم والتوجيه للبلدان

 تقوم لجنة األمن الغذائيالمقبلة، س
تعزيز األمن الغذائي العالمي بتدريجيا 

وظائف التنسيق على الصعيد الوطني و
 سيتم اعتماد استراتيجية .واإلقليمي

  .متابعة و مراقبة النتائجبدأ تعالمية وس
  

ستعمل لجنة األمن الغذائي الجديدة 
على تأسيس روابط موضوعية لتكون 

األطراف جميع تنفيذية و دينامية مع 
  . الفاعلة في الميدان

بارها عنصرا حاسما للنظام باعت
، ال بد من التشجيع على مشاركة الجديد

 األمم أكبر وأوسع للتعاون بين وكاالت
 ، وكذلك معالمتحدة الثالث في روما

 المعنية بالقضاء  المتحدةمماأل كيانات
االستجابة على ال يمكن .  الجوععلى

 أي طرف ل قبالهائلة منهذه التحديات 
  .فاعل واحد

حققنا الطموح القصوى , في هذا النطاق
 35ال لجنة األمن الغذائي تمتاختحيث 

 على وثيقةتوافق في اآلراء بال
  .اإلصالح

  
  ")3"رقم , يتبع في الصفحة التالية(

  إصالح لجنة األمن الغذائي العالميعملية 
  من سكويفاريا ديل كارمن قبل م

  
  

  
  

  أنا. يجب علينا إن نفهم بعضنا البعض
  .شيء ممكن,  أتحدث عن شيء محتم

   اليقين هو أن الجميع يجب أن يأكل
  و احتمال أن نعرف,  و يعيش بكرامة

  يجب,   أالنأشياء كثيرة نتجاهلها"  يوما
  . أن يتغير هذا

  راؤول غونزاليس تونيون
  )1965" (القمر و الزناد "
 
 

 
  

  حين نعمل على القضاء, في هذه األوقات
ين فأن كلمات غونزاليس تون, الجوع على 

أن عملية اإلصالح في لجنة األمن  .ضرورية
الغذائي أمر ضروري ليس فقط ألنه تم 

بل الن اللجنة تمثل , 1974إنشاؤه في عام 
عالمي يشارك به جميع الجهات  منتدى

الدول : الفاعلة المعنية بحل هذه المسألة
لمجتمع األعضاء و المنظمات الدولية و ا

كل يعمل في حدود مجال , المدني
  .تها و مسؤولياتهصاصختا

  
  

صالح لجنة األمن الغذائي وثيقة إتمت 
   أكتوبر17 يوم السبت اعليهالموافقة 

  .نتاج عمل جماعي شاقكتشرين األول /
  نرىذكر الوقت الذي بدأنا فيه و ينبغي أن ن

اتخذت اللجنة .  لغاية اليومإليه توصلنا ما
عملية تشاركية ذات تداخالت في " نا مكا

  و وكاالت األمم المتحدةلبلدان من اواسعة
  من ألخرى و المؤسسات البحثية و كذالك ا

 االتصال في اجتمع فريق. المجتمع المدني
, في المكتب ما اجتمعواكستة مناسبات و 

و , صريح و مفتوح حيث تشابكنا في حوار
  . عاطفي كان "أحيانا

  
  

  :هييضم االقتراح أربعة عناصر أساسية 
 و هدافأ, ذائي العالميالحكم في األمن الغ 

, الغذائي المجددة دور و بنية لجنة األمن
على المستوى الوطني و  العمل الذي ينتظرنا
 .ءو فريق الخبرا, اإلقليمي و العالمي
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  )2من صفحة (    

  
حيث ة عقدمالظروف التي نواجهها في هذا المجال أن 
تقوم  وفر المعرفة وت تنوعا يمكن أن  الجهاتأكثران 
حل لمشكلة انعدام األمن جزء من الهنالك . تأثيربال

من مكن نتدعونا نوحد جهودنا حتى .  أيدينابينالغذائي 
حقوق  من حقب  االعتراف في احترام وةهمالمسا

  .الحق في الغذاء: األساسيةاالنسان 
  

منظمة لألرجنتين ا البعثة ةمستشار, ماريليتا سكويف
 لجنة األمن  و رئيسة عملية اصالحاألغذية والزراعة،

 لمجموعة ةلمكتب وميسرا ة وكذلك رئيسالغذائي،
 من قبل المأساوي-هزليالالكاريكاتير   رسمتم.االتصال

 .رسام الكاريكاتير األرجنتيني كينو

  »هناك دائما حل متكافىء«
   نايني–مقابلة مع البروفيسور محمد سعيد نوري 

  من قبل اميليو كولونيللي
  
  

  ما الذي حفزك و دفعك لتكون في الطريق الذي أنت
   به أالن؟

  
  التعليم:  لقضيتين رئيسيتينلقد كرست حياتي العملية 

  ة تم نشر أطروح.دفاع عن المزارعين الصغار وال
  التحليل االقتصادي" بعنوان  التي قمت بهادكتوراهلا 
   فخورننيأ .كورنيل جامعةمن قبل " لزراعة التقليديةل 
  متعلقة بالزراعة للقضايا ال"كليايس نفسي كرلت 

 . والجوانب األخرى من والية المنظمة
 

   الذي تذكره خالل فترة واليتك لرئاسةاإلنجازهو ما 
  ؟77 مجموعة ال

  
  القمة العالمي لألغذية إعالناختتام المناقشات بنجاح في  

  ، بعد أكثر من عام "اصباح  في حوالي الساعة الخامس
  .من المفاوضات 
  

   من ما تعلمته؟ به تشاركناأنماذا تحب 
  
  إذا. لتفاهم سوء في امنالكثير من خالفاتنا تنبع  

  بعناية وحسن نية، فهناك  أصغينا لبعضنا البعض
   هناك دائما حل متكافىء.توافقال دائما وسيلة إليجاد 

  . لمعظم مشاكلنا
  

   التي تفتخر بها كرئيساإلنجازات أكثرما هي 
   للمجلس؟

  
  التي أدت إلى تشكيل لجنة,  الرئيسأصدقاء إنشاء 

  المستقل، وأخيرا، المؤتمر لمتابعة التقييم الخارجي 
   تجديد منظمة األغذيةةإنجاز عمليفي   النجاح

  . والزراعة
  

  ما هو التحدي الرئيسي في عملية تجديد المنظمة؟ 
  
  ي يمكنذ انقسام، والىإلبالعادة تشير العضوية  
  و   الفجوة بين منظمة التعاون والتنميةسمىي أن 
  المناقشات التي جرتبعد . 77مجموعة ال 

  ان هذا االنقسام غيرسابيع وأشهر، أدركنا  أليام وأ
  انقسام أوفي واقع األمر لم يكن هناك فجوة . موجود
تحدث نقوم بال و بفضل عملية اإلصالح، اآلن. حقيقي

  إلى
  لكن هذا . تضامن لهدف مشتركب بعضنا البعض 

   رعايةإلىالتضامن الجديد ال يزال هشا جد ويحتاج 
  .د منافر كل  منوكذلك" ا جميعناهتمام من وا
 

 

  
   للقضاء على الجوع؟ةضرور يجب القيام به كي الذما
  
  اإلرادة السياسية من: أعتقد أن هناك أربعة شروط 
  ة للسياساتقبل جميع قادة العالم، خلق بيئة مؤاتي 
    ى الدولي والوطني وعلى المستوىعلى المستو 
  طاقاتالالقطاعي، إنشاء صندوق استثماري لتفعيل  
   شفاف وبسيطنظام  و ,المستدامة في البلدان النامية 
     . متابعةلة والئعلى أساس المسا قائم 
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  »مفاوض صارم و فعال«
  ب الوداع في شرف الدكتورة لمياء السقاف اخط

   ماريو ارفيلومن
  

 
حيث لنه ,  األمدةليد طويلا لديها تق77مجموعة ال

 فترة واليته في إلنهاءس السابق عندما يأتي الرئي
  و إنجازاتهعلى عملهلثناء لع اجتمقوم باال ن,روما

  .صداقتناب ولالحتفال ةشاقال
  

الممثلة , قاف شرف الدكتورة لمياء السفينجتمع اليوم 
مم المتحدة في روما و رئيسة الدائمة للكويت لأل

  .2007 لعام 77مجموعة ال
  

لمنظمة األغذية ا كممثلة دولته. جميعنا نعرف لميا
 و الدولي للتنمية الدولية  الصندوق ووالزراعة

بالتزام حيث  هاعملب  قامت,برنامج األغذية العالمي
 احترام واعتراف كل من زمالئها وموظفي كسبت
  . المتحدة على حد سواءاألمم

  
  فهيكرئيسة و نائبة رئيس مجموعة الشرق األدنى

 كل من  المكثفة فيتطليعة المفاوضافي كانت 
ا الذين عملوا جنبا إلى ننحن جميع. الوكاالت الثالث

واحدة من أقوى ك على صيتها نأكدجنب مع إرادتها 
 الردهات وقاعات  الذين شهدته هذه المفاوضينحوأنج

  .اإلطالق على اتاالجتماع
  
 في برنامج األغذية العالمي وكمشارك نشط ةمنسقك

 ت ببناءمقا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
دينون لها يالمؤسسات من  كل  حيثجسور دائمة

  . الكثير
  

قيادة فعالة  مارسةمب 77كرئيسة مجموعة القامت 
 و لبلدان النامية،عن مصالح ا رويجتالفي الدفاع و

 . لصالح جميع الدول األعضاءدلتأكيبا

  

  
  

 لمجموعة أالستئماني الصندوق  هودائمال هاإرثأن 
 المساهمات المالية األولية  قامت بجمع حيث،77ال

 هامة  جلبت تغييرات ايجابية لقد.مكانتها ونفوذهابفضل 
  مجيء قبل وقت طويل منعلى الطريقة التي نعمل بها

  . منظمة األغذية والزراعةإلىيير الثقافة فكرة تغ
  

هو برنامج  77 لمجموعة الأالستئمانيالصندوق 
 ينمليئالشباب الخريجين الدفق مستمر من : مؤسس

 ألسباب األممية ينمكرس البالمشاعر واألفكار الجديدة
  .والتعددية

  
.  واقع مزدهرإلى لهيحوبت قامت لمياءعند حلم كان هذا 

 مناسب واليوم هو سنحت لي الفرصةلهذا السبب كلما 
هذه الفكرة بذكر كيف جاءت  ألأكثر من أي وقت مضى

  .هاتحقيقب قامتالجميلة، وكيف 
  

حيث اآلن . تعلم منهالل للعمل معها و"القد كنت محظوظ
لمياء السقاف وراءه رك تتس، أنها سوف تكمل طريقها

لصندوق وبرنامج األغذية او منظمة األغذية والزراعة 
، أقوى وأفضل مما 77 مجموعة ال بل وو  الميالع
  .  مجيئها عليه عندوكان

 .لمياءيا ، شكرا لك عن الجميعبة نيالذلك ، أقول ، بال

   77نشرة مجموعة اللالهيئة التحريرية 
  

   محرر–أميليو كولونيللي 
   المحرر المشارك– 77مستشارين مجموعة ال

   مستشار– 77رئيس و نائب رئيس مجموعةال
  

  129-مكتب أ
06-5705-4882 

org.fao@Consultants-77G 
77g./org.fao.www 

 

  
تم ي سلذي وا المقبلالعدد ه فييسرنا أن نعلن أن

 بلةمقانكرس س،  خالل المؤتمر العامهعيوزت
  صفحة سنخصصللمجموعة األفريقية، و

 .لمجموعة أسيا
 


