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G77NEWSLETTER 

 

 فصل 77رؤساء جدد في مجلس منظمة األغذية و الزراعة و مجموعة ال
 روما

 

اختار الـدول األعضـاء     , بعد جولة ثانية من التصويت    
 للمنظمة لـوك    36المجتمعين في المؤتمر العام الدورة ال     

  .2011-2010غويا رئيس مستقل للمجلس للفترة 
  

  بين صدارةال الجولة األولى في     فيبرز المرشح الفرنسي    
فنة مـن األصـوات تـنقص        ح مجرد, المرشحين الثالث 

حيث حصلت فاتو غـاي     , للحصول على الغالبية المطلقة   
من غامبيا على  المركز الثالث بعد مرشح المملكة المتحدة 

  .فيك هيرد
  

تفوق السيد غويا علـى السـيد       , و مع التوقعات المتزايدة   
  .هيرد في الجولة النهائية

  
جلس عقد جلسة الم  حيث   الرئيس الجديد العمل بالفور      ءبد
 و اجتمع مع الرؤساء اإلقليميون للتحضير للعمل        138ال

  .القادم
  

السيد غويا هو عنصر فاعل في الحوار و ميسر لتوافـق           
انه يتشارك في اآلراء . اآلراء في مجال األغذية والزراعة

  .2مع قرائنا في مقابلتنا الحصرية في الصفحة 
 

تيلة رئاسة  تولى نائب الممثل الدائم األردني إبراهيم أبو ع       
  . من السفير الدومينيكي ماريو ارفيلو77مجموعة ال

  

 77غل السيد أبو عتيلة منصب نائب رئيس مجموعة ال        ش
رئاسـة مجموعـة    ب حيث قام في الوقت ذاته       2009لعام  

انه الممثل الوحيد الذي يقضي أول هيئتين       . الشرق األدنى 
 هو  و, لمكاتب اللجنة المجددة بشأن األمن الغذائي العالمي      

 بمهاراته كمحاور   األقاليممعروف بين الزمالء من جميع      
  . واضح و مفاوض خبير

  
خبرته الواسعة و طالقته في كافة جوانب وكاالت األمـم          
المتحدة الثالث المقرة في روما جعلتـه مصـدر إلهـام           

  .2010عام للالسترشاد به لقيادة البلدان النامية 
  

 فـي   ة االفتتاحي كلمته فإننا ندعو القراء إلى اإلطالع على     
  .3الصفحة 

 

رئيس مستقل للمجلس حيث لوك غويا ب اانتختم 
 سيبدأ بالعمل في الحال

 

سيقود مجموعة , مفاوض قوي, إبراهيم أبو عتيلة
  في عام صعب77ال
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ــوطني  اآلراء ــعيد ال ــى الص  عل
 من ناحية أخرى، مـوقفي      ,يوالدول

كرائد للرأي فـي مجـال تصـميم        
 عن خبرتي فـي     "السياسات، فضال 

  .مجال التواصل الفعال
 

البروفيسور , الرئيس المستقل السابق  
ري، كـان محـط     محمد سعيد نـو   

إعجاب جميـع الـدول األعضـاء       
لمهاراته الدبلوماسية وقدرته علـى     

هل تسـتطيع   .إيجاد أرضية مشتركة  
 ؟تقييم مهامك في ضوء ذلك

 
, التقيت بالبروفيسور نوري في روما    

في الوقت الذي عينتني بلدي مرشح      
أود أوال أن أعـرب عـن       . لخالفته

م الذي قام به    لعمل القي على ا تقديري  
المنظمـة  . صفاته االستثنائية ى  علو  

ودولها األعضاء مدينون له بالكثير     
. من أجل عملية إصـالح المنظمـة      

أشكره على عمله، علـى أمـل أن        
نتمكن من مواصلة االسـتفادة مـن       

سوف نبني علـى    . خبرته وحكمته 
األسس التي وضعها و سوف نقـوم       
بتطبيق مبادئه في العمل، بما تضـم       

 األعضاء  المحافظة على وحدة الدول   
وتعزيز الثقة بينهم وبـين األمانـة       

يبين في  . خط طريقي واضح  . العامة
خطة العمل الفورية التي اعتمدت في 

ينبغي . 2008تشرين الثاني   /نوفمبر
, علي نقل خطة العمل هذه إلى أفعال      

للرسـالة و فـي روح خطـة        " وفقا
في هذا الصدد، اسـمحوا     . اإلصالح

 لي أن أؤكد على الـدور األساسـي       
للمؤتمرات اإلقليمية والذي ينبغي أن     
يسمح لهذه المنظمة أن تكون أكثـر       

أذكر أن عمل  . فعالية في هذا الميدان   
و نشاط منظمة األغذية والزراعـة      

: يتمحور حول ثالثة موضوعات هي   
من . المعرفة وتوافق اآلراء والدفاع   

جانبي وبدعم من الجميع سـأحاول      
 تحسـين هـذه الموضـوعات     على  
  .الثالث

  

المركزي لمنظمة األغذية والزراعة    
في األمن الغذائي، بالشـراكة مـع       
برنامج األغذية العالمي والصـندوق     
الدولي للتنمية الزراعية، في الحكـم      
ومشاركة المعرفة ووضع المعـايير     
والدعوة على الصعيد العالمي وكذلك     
في الميدان بهدف العمل جنبا إلـى       

وإنني أتطلع  . جنب مع أفقر الفقراء   
إلى هذه المساعي مع إيالء اهتمـام       
خاص لالستماع واالجتماع مع الدول 

األهـداف  " تذكر دائما الاألعضاء، و 
 .العامة
 

صعب مع ازدحام   "  يبدو عاما  2010
. جــدول االجتماعــات واألنشــطة

كرئيس للمجلس ما هـي أصـعب       
 ؟التحديات التي تتوقعها

 
أهم التحديات التي سوف أواجههـا      

قالليتي التامـة   إثبات اسـت  ) أ: (هي
للدول األعضاء اتجاه أي دولـة أو       

اتجـاه  " مجموعة إقليميـة و أيضـا     
توسـيع  ) ب. (سكرتارية المنظمـة  

مجال االستماع والحوار مع الـدول      
األعضاء للسعي إلى تحقيق التوازن     

وهذا هو  . بين المجموعات اإلقليمية  
األساس لبناء توافق اآلراء و ضمان      

ة للـدول   الحفاظ على الوحدة الوطني   
بناء عالقـة وثيقـة     ] ج [,األعضاء

وبناءة وهادئة مـع المـدير العـام        
واألمانة العامة لتعزيز الثقـة التـي       

ـ   الدول األعضاء  هاوضعت ] د[ي و  ب
 علـى العمل، كجزء من واجبـاتي،      

االحترام الكامـل لجميـع اللغـات       
 .الرسمية

 
أي من مهاراتك المتعـددة سـوف       

  هذه المصاعب؟ةتساعدك على تغطي

 
أعتبر أن هنالك جانبين من جوانـب    

 عملوا على حياتي المهنية يمكن أن ي    
:  في مواجهة هذه التحديات    تيمساعد

 من ناحية، ممارستي الطويلـة مـن      
  توافقبناء  المفاوضات والوساطة و

لقد كانت حملتك اإلعالنية الناجحة      
بالتالي هنالـك بعـد     , "قصيرة نسبيا 

الزمالء ليسوا على علم تـام حـول       
صيل سـيرتك الذاتيـة المثيـرة       تفا

هل تستطيع أن تخبرنا ما     . لإلعجاب
هو أكبر مصدر للفخر في حياتـك       

  المهنية قبل مجيئك إلى المنظمة؟
 

أنني فخور الختيار مهنة الزراعـة،      
ألن الزراعة هي الدعامة األساسـية      

أتاح لي هذا العمل    . لنظامنا الغذائي 
المساهمة في التعـرف علـى دور       

عة في المجتمع، بما في    ومكانة الزرا 
ذلك إنتاج األغذية والتوازن الغذائي     
العالمي والعمالة الريفية والديناميـة     
االقتصادية وصيانة المناظر الطبيعية    

ويسرني أيضا أنني تمكنت    . وغيرها
من إبقاء وحدة المجتمع الزراعـي      

. الفرنسي من خالل الحوار والتحكيم    
هذه المهمة كانت بعيدة من السهولة،      
نظرا لالختالفـات بـين المنـاطق       

كما أنني ساهمت فـي     . والمنتجات
دعم المنظمات الزراعية األوروبيـة     
والعالمية، من تجربتي كناشط فـي      

  .االتحاد الزراعي في بلدي
 

 المقبلة، ما هي    18خالل األشهر ال  
العناصر التي تعتبرها األكثر أهمية     

  في عملك؟
 

قبل االنتخابات قمت بتحديد اولوياتي     
بشكل متكرر حيث قمت بتكرير هذه      
ــدول  ــع ال االولويــات علــى جمي

تشرين الثاني / نوفمبر4األعضاء في 
. 77في أعقاب دعوة مجموعـة ال     

تطبيق خطة العمل ) 1: (اولوياتي هم
بما فـي ذلـك     , الفورية بشكل كامل  

تعزيز ) 2(,مفهوم اإلصالح مع النمو   
الطابع الحكومي الـدولي لمنظمـة      

 أثناء االستماع إلى    األغذية والزراعة 
المجتمع المدني وجميـع الجهـات      

  تعزيز الدور)3( ,الفاعلة األخرى
 
 

 

>الشراكة العالمية هي أمل حقيقي<  
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 ، والصين 77 رئاسة مجموعة ال   يبمناسبة استالم  
ـ      اني لمجموعـة الشـرق األدنـى       أود أن اعبر عن امتن

 و لوضع ثقتهم بـي      2010لترشيحي لهذا المنصب لعام     
  حمل هذه المسـؤولية   تما بوسعي ل  كل   مؤكداُ بأنني سأبذل  

 لكافة ممثلي دول مجموعة     شكرأن أتقدم بال  " أود أيضا كما  
ترشيح مجموعة الشـرق    تهم وتأييدهم ل  موافق على   77ال

سـفير جمهوريـة    سـعادة   كما أتوجه بالتقـدير ل    .األدنى
جهود التي بـذلها    على ال  ماريو ارفيلو     السيد الدومينيكان

ويسـرني  أثناء رئاسته للمجموعة خالل السنة الماضـية        
 77االعتماد على تعاون نائب الرئيس القادم لمجموعة ال       

  . المجموعة اإلفريقيةتم تسميته من قبل  سيوالذي
 

أكبـر منظمـة    والصـين    77 مجموعة ال  تعتبر 
 منـذ   وذلكدولية للدول النامية في األمم المتحدة       حكومية  

 حيـث تقـوم   – 1964حزيـران   / يونيو 15تأسيسها في   
بتزويد دول الجنوب بالوسائل الالزمة لتوضيح      المجموعة  

و تعزيز   المشتركةوتعزيز حقوقهم ومصالحهم االقتصادية
تهم  التفاوضية حول كافة القضايا االقتصادية الدولية        اقدر

تشـجيع   عالوةً على    ي منظومة األمم المتحدة   الرئيسية ف 
 . لتنميةفي مجال ا جنوب -تعاون جنوب

 
اإلعـالن  "مجموعتنا عن طريـق توقيـع       لقد تم    

الذي صدر فـي نهايـة      " المشترك للدول السبع و سبعين    
الجلسة األولى لمؤتمر األمم المتحدة للتجـارة والتنميـة         

(UNCTAD)  بالرغم من زيادة عضـوية      و  في جنيف
ظ باالسم  احتف فقد تم اال   130  دولة إلى  77لمجموعة من   ا

  .ألهميته التاريخية" األصلي نظرا
 

وافقت دولنا علـى إدامـة وتوطيـد وحـدة          لقد   
 واالستراتيجيات في المفاوضات داخـل إطـار        األساليب

 أن مثـل هـذه      علىحكوماتنا   أكدت   كما   ,النظام الدولي 
لتقويـة  الوحدة في المبادئ واإلجراءات هو ضـروري        

التعاون الدولي من أجل تعزيز التنمية والقضـاء علـى          
لبلدان النامية رؤية مشتركة    فإن ل كما هو معروف    والفقر،  

حول التحديات التي تكلف بها منظمة األغذية والزراعـة         
 وبرنـامج األغذيـة     الزراعية  الدولي للتنمية    والصندوق

  .العالمي
 

وعة مجمل ، فإن هدفي األساسي كرئيسومن هنا  
هو توحيد الجهود من خالل التنسـيق        2010لعام   77ال

 ينبغي علينا تعزيز آليات  بين الدول األعضاء كما والفعال

م للمملكة األردنية الهاشميةنائب الممثل الدائ,  إبراهيم أبو عتيلة/ ة افتتاحيكلمة  
2010  لعام77س مجموعة اليرئ  

صول إلى هذه األهداف وإبقاء قنوات      االتصال من أجل الو   
 آخـذين بعـين    .االتصال مفتوحة مع البلـدان األخـرى      

 ممثـل مـن ممثلـي       81أنه يتواجد في روما      ,االعتبار
مؤكداً بأنه وقبل كل شـيء آخـر فـإن           77مجموعة ال 

 .قف هو مصدر قوتنااموالوحدة بيننا وصوالً إلى التنسيق 

>"الوحدة هي مصدر قوتنا أوال<  
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أن وهنا ال بد من التذكير ب . حدودنامعظمهم يعيشون داخل 
 هو عام المؤتمرات اإلقليميـة و اجتماعـات         2010عام  

هـذه   والمشاركة فـي  ينبغي علينا متابعة    و الفنية  اللجان  
بينما نقوم بمتابعة عمليـة التنسـيق لعكـس         االجتماعات  

يقودنا  السنةخالل هذه   العمل   في نتائجها كما أن      مصالحنا
تركيز جهودنا وتقديم الدعم المتبادل لبعضـنا       إلى أهمية     

  .البعض

الوضـع المـالي الحـرج      ب اذكـر    أن هنا   أودو   
من جميع   وأتقدم بالطلب    77مان مجموعة ال  تلصندوق ائ 

"  خصوصـا  األعضاء دفع المساهمة الرمزيـة السـنوية      
تقديم التبرعات االستثنائية لدعم استدامة الصندوق على       و

  .دى الطويلالم

خدمة الجميـع   وفي الختام أود أن أؤكد بأنني سأكون في         
 بشكل خاص، لمواصـلة العمـل       لكل عضو بشكل عام و    

  .بحماس دعما لمصالحنا المشتركة

  ".  جزيال" شكرا 

علـى  فيه  حيث وافقنا   " حاسما"  عاما 2009 عام   لقد كان 
 لألمـم   عملية إصالح و تعزيز منظمة األغذية و الزراعة       

الموافقـة   و إصالح لجنة األمن الغذائي العالمي    ة و المتحد
 2011-2010على برنامج العمل و الميزانيـة للفتـرة         

و فوق  الفنية  الموافقة على نتائج اجتماعات اللجان      وكذلك  
 واعتمـاد   كل شيء نتائج مؤتمر القمة العالمي لألغذيـة       

نشطة عندما كان   األ هذهقمنا ب ولقد  , اإلعالن المنبثق عنه    
 و  سابقلرئيس ال مؤكداً شكري ل  .   موحد و واضح   موقفنا

  .77جميع الممثلين الدائمين لمجموعة الل

سنواصـل  آخذين كل ذلك بعين االعتبـار فإننـا          
 عنـد   مواقـف وسائل التنسيق وتوحيد ال   تحسين  لجهود  ال

تطبيق خطة العمل الفوريـة لتجديـد منظمـة األغذيـة           
راتيجية  و تنفيـذ الخطـة االسـت      لألمم المتحدة   والزراعة  

لبرنامج األغذية العالمي وكـذلك الخطـة االسـتراتيجية         
واضعين نصب أعيننا   . للصندوق الدولي للتنمية الزراعية   

 المليار نسمة فوق تجاوزقد في العالم  عدد الجياع أن

 

لقد قاموا . رديسمب/ كانون األول16 إبراهيم أبو عتيلة في 77 لمجموعة اليهنئ الرئيس الجديد, الرئيس السابق, سفير الدومينيكان ماريو ارفيلو
  . و رئيس لمجموعة الشرق األدنى77 عندما خدم السيد أبو عتيلة كنائب رئيس لمجموعة ال2009بتطوير عالقة عمل وثيقة خالل 
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ماعات مفصلة في و وزعنا محاضر اجت
 و نظمنا مـؤتمرات      ساعة 48غضون  

للعضوية حـول الموضـوعات      واسعة
ذات الصلة، وعقدنا ورشـات عمـل       

قمنـا  , موضوعية بشأن قضايا محددة   
بتوسيع فريق مستشـارين مجموعـة      

 لتوفير دعـم إداري و تقنـي و         77ال
لغوي أفضل ليضـم اللغـة العربيـة        

, واإلنجليزيـة والفرنســية واألســبانية 
 االلكتروني  77قنا موقع مجموعة ال   أطل

و استغلينا األدوات المبتكرة األخـرى      
  مثل موقع الممثلين الدائمين

(Perm Reps Website) ,  أنتجنـا
قمنـا  ,  حول مواضيع متعـددة    بحوث

بتعزيز التنسيق اإلقليمي مـن خـالل       
نشـر  ببدأنا  , التركيز على أمور معينة   

 بأربع  77النشرة اإلخبارية لمجموعة ال   
قمنا بـالتركيز علـى    , باختصار, اتلغ

تسهيل اإلنتـاج والتوزيـع الفـوري       
و قـدمنا أنشـطة     . للمعلومات المفيدة 

كشهر , تنوعية لصقل الصداقة الحميمة   
الطهي الذي أقيم مـرتين و مهرجـان        

الخطوة التالية كانـت    . األفالم الوثائقي 
مواجهة البلدان الغير تابعة لمجموعـة      

تحــاد مثــل شــركائنا مــن اال, 77ال
ــة  ــة اإلقليمي ــي و المجموع األوروب
األوروبية في أمريكا الشمالية وجنوب     

 تثبـت النتـائج   . غرب المحيط الهادئ  
  .ذاتها

 
تعني النتيجة الناجحة من برنامج العمل      

  ...11-2010والميزانية للفترة 
 

مفاوضات برنامج العمـل والميزانيـة      
كنا جميعا نـدرك    . حققت نجاحا باهرا  

السنتين المقبلة سـتكون    فترة  : المخاطر
 في ازدهار   لإلصالحاتحاسمة بالنسبة   

منظمة األغذيـة والزراعـة بصـورة       
قبل المـؤتمر   . متزايدة لتحقيق واليتها  

نوفمبر،عقـد  /العام في تشرين الثـاني    
البروفيسور محمد سعيد نوري مجموعة 
مناقشة لتحليل جميع جوانب برنـامج       

األمانـة  . العمل والميزانية المقترحـة   
عامة، التي يقودها مساعد المدير العام      ال

 المالي مانوج جونيجيا، أنتجت عدة

  
 التي األوجه المتعددة للقضايا أفضل فهم

لعـب  .  يومية أسس على معها نتعامل
"  دورا 77فريق مستشارين مجموعة ال   

حيـث يشـاركون مخرجـات      " حاسما
بما في ذالك   , عملهم مع الدول األعضاء   
لتي تصـدر   ملخصات الوثائق القيمة ا   

قبل االجتماعات ذات الصلة في منظمة      
األغذية والزراعة و الصندوق الـدولي      
للتنمية الزراعيـة وبرنـامج األغذيـة       

هذا النوع من النهج التعاوني     . العالمي
يترسخ في كل مـن البلـدان الناميـة         
والبلدان المتقدمة حيث يتركون وراءهم     

عنـدما  . الشبهات العقيمة في الماضي   
 إليجاد سبل معقولة لمعالجة     نجتمع معا 

المشاكل المشتركة لإلنسانية، كما فعلنا     
، تزدهـر األفكـار     2009طوال عام   

المبتكرة و تتّبعها اإلجراءات الملموسة     
  .على وجه السرعة

 
كما ورد في خطابك االفتتاحي، فإنـك       

: اقترحت مسارين محورين لرئاسـتكم    
لتعزيز التنسيق داخـل مجموعـة      ) أ(

تيسـير المشـاركة    ) ب( بهدف   77ال
مع االستفادة  . البناءة مع الدول األخرى   

من تجاربنا السابقة، هل يمكنك تقيـيم       
  مدى فعالية هذا التكتيك؟

 
نتجت هذه الصياغة من عملية تشاورية      
مكثفة تضم الـزمالء مـن كـل مـن          

تحـرك  . المجموعات اإلقليمية األربعة  
ب هذه الرغبة الجماعية إلى األمام تطلّ     

امـل مـن جميـع الممثلـين        الدعم الك 
، لذلك يسرني   77الدائمين لمجموعة ال  

أن تتاح لي هذه الفرصة ألعرب عـن        
امتناني لجميع زمالئنا من خالل القادة      

ــام   ــين لع ــين : 2009اإلقليمي الص
وغواتيماال واألردن وماليزيا والسنغال    

ألن إدارة المعلومات الفعالة    . وفنزويال
. فعالهو أمر أساسي لتحقيق التنسيق ال     

فنحن قمنا بزيادة وتيـرة المشـاورات       
 و قمنـا بحـثّ    , وعدد الجلسات العامة  

 مضاعفة جلساتهم   علىالقادة اإلقليميين   
 77الخاصة قبل جلسات مجموعـة ال     

  و قمنا بتعميم جداول األعمال , الواسعة

الممثلون الدائمون من جميـع األقـاليم       
 2009ينظـرون للخلـف إلـى عــام    

بغـض  , معتـاد باعتباره أطول مـن ال    
 52 شـهر و     12, النظر عـن مدتـه    

  أية أفكار؟, أسبوع
 

عـام  . نسبيأمر  الوقت هو في الواقع     
 بعدد هائـل مـن      " كان مزدحما  2009

بعض هذه األنشـطة كـان      . األنشطة
جزءا من عبء العمل العـادي الـذي        
نتوقعه جميعا من تغطية وكاالت األمم      

و الـبعض اآلخـر     . المتحدة في روما  
ل سـنتين مثـل مـؤتمر       يتكرر مرة ك  

خالل هـذه   . منظمة األغذية والزراعة  
السنة قمنا بدور نشط في حدث استثنائي 
و هو مؤتمر القمـة العـالمي لألمـن         

باإلضافة إلى ذلك، تلقت جهود    . الغذائي
 من جميع الدول    "اإلصالح اهتماما وثيقا  

األعضاء و من لجنة المؤتمر لتعزيز و       
 تجديد المنظمة و مجموعـات العمـل      

الثالث التابعة لها، إلعادة إطالق لجنة      
وبالتـالي فـإن    . األمن الغذائي العالمي  

الشعور بأن هذا العام بالذات بدا أطول       
  .من المعتاد له تبرير معقول

 
يبدو أن العمل كان يملئ جميـع أيـام         

ـ        لي االعمل حيث في العادة ينقسم إلى لي
حيـث  , و نهايات األسبوع و العطـل     

لدائمون و مـوظفي    استبدل الممثلون ا  
الدعم وقت فراغهم و راحتهم لقـراءة       

. الوثائق و متابعة األعمـال اإلداريـة      
" كانوا  الزمالء على اتصـال تقريبـا       

 لتعزيز المشاورات الغير رسمية     24/7
و دفع المفاوضات الحاسمة و المواعيد      

 كـل هـذا     هل كان . النهائية إلى األمام  
  الجهد يستحق هذا العناء؟

 

ان كل هذا الجهد يستحق هذا      لقد ك , نعم
أود استكشـاف   , في هذا السياق  . العناء

انه من الصعب للغاية    . زاوية الشراكة 
على فرد أن يحصل على فهم مفصل و        
عميــق لجميــع التعقيــدات المتعلقــة 

هـذا  . بوكاالت األمم المتحدة الـثالث    
الواقع يدفعنا جميعا إلى العمل كفريق و       

 ول علىلتجميع مواردنا الفكرية للحص
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فـي نهايـة    . وثائق توضـيحية  
د السـفير الهولنـدي     المطاف، عق 

اجنيس فان اردين ببراعة اللجنـة      
وقعت مفاوضات صـعبة    . الثانية

للغاية طيلة فترة انعقاد المـؤتمر،      
بما في ذلك جميع الجلسات الليلية      
التي امتدت من وقت مبكـر فـي     

عمل مفاوضين مجموعة   . الصباح
 بال كلل وبـروح بنـاءة،       77ال

برئاسة السفير البرازيلي خوسـيه     
 ماركونـديس، السـفيرة     أنطونيو

ماري موشـادا مـن زيمبـابوي       
ــدي   ــاميروني مي ــب الك والنائ

 في النهاية وصلنا إلـى    . مونجي
 توافق في اآلراء في أكثـر       أوسع

من عقد من الزمـان، بالموافقـة       
على برنامج عمل سليم من الناحية 
الفنية و ذو طابع متقدم يمول من       
ميزانية متزيادة بشـكل معتـدل،      

 التوصيات المنبثقة   وذلك تمشيا مع  
عن التقييم الخـارجي المسـتقل      

  .واالحتياجات القطرية
  

 علـى  الموافقة حول اآلراء توافق
 العمـل  لبرنـامج  جديدة آفاقا فتح

 ولكن هاما، إنجازا كان والميزانية
  ...أطول العضوية إنجازات قائمة

  
 هذا اجتماعات ننسى، لئال, بالفعل
 واللجـان  الفنيـة  اللجان من العام

 الموقعـة  والمعاهدة لمتخصصةا
 األمنـاء . للغايـة  ناجحـة  كانت

ــرحين ــاء و المقت ــي األعض  ف
 عدد على وافقوا و ناقشوا المنظمة

 و جيـد  حكم أجل من التدابير من
 اإلدارة ذلك في بما متزايدة، فعالية
 جديـدة  أفكار النتائج، أساس على

 تعزيـــز المـــوارد، لتعبئـــة
 لتحسـين  التبسـيط , الالمركزية

. المركـزة  اإلجراءات و اءةالكف
 البروفسور قيادة تحت أيضا التقينا

 كريسـتيان  الشيلى السفير نوري،
 ريكـا  الفنلنديـة  النائبة و باروس

 حـول  القمـة  إعالن لتشكيل التو
 خمسـة  أنشـأنا  الغـذائي؛  األمن

 لتعزيـــز :لرومـــا مبـــادئ
  التنسيق تحسينو , االستثمارات

ــراف, واإلدارة ــدريجيا ولالعت " ت
 وتعزيـز  ,للجميع الغذاء في بالحق
 وضـمان  ,األطراف المتعدد النظام

 ةالضـروري  الموارد توفير استدامة
 بهـا  والموثوق المناسب الوقت في

 وسـوء  الجـوع  على القضاء بغية
 قـادت , الوقـت  نفـس  في. التغذية
 سـكويف  ماريـا  األرجنتينية النائبة

 تاريخ في شموال األكثر المفاوضات
 إلعـادة  اتفقنا كما بمهارة المنظمة
. العالمي الغذائي األمن لجنة إطالق
 مسبوق غير عدد على" أيضا وافقنا

 المنظمة دستور على ديالتالتع من
 الهيكلية اإلصالحات وتعميق لتسهيل
 يكن لم, هذا مع. والسياسية والتقنية

  .سهل أمر
  

 بهـذه  القيـام  الممكن من كان هل
  أسرع؟ بشكل العمليات

  
مويزس نعيم، عالم سياسي، يجادل     
بأن جوهر التعددية هـو اسـتغراق      

، "الوقت الطويل واإلحبـاط غالبـا     
ائص ال غنـى    حيث أن هذه الخص   

عنها بالنسبة للنظام الدولي، كما هو      
الحال حاليا، لتحقيق أي هدف مهما      

يدعو بعض الغرباء عن جهل     . كان
بأنه عندما يهدف الدبلوماسيين لبناء     
توافق في اآلراء في إطار متعـدد        

إرضـاء  علـى   األطراف يقومون   
. أنفسهم مع القاسم المشترك األدنى    

حقيقـة  هذا الرأي الساخر يتجاهل ال    
ــرارات   ــت الق ــة تمق أن التعددي

 أن  والتـي ال يمكـن إال     , السريعة
 التـي   تؤدي إلى دكتاتورية األغلبية   

سرعان ما تؤدي إلى إما حكم أقلية       
مؤذي و غير عادل أو إلى انهيـار        

توافق اآلراء، وإن كان . النظام نفسه 
ــه ومســتفز  بطيئــا بحكــم طبيعت
للوصول، يعـد مـن الضـرورات       

ا في منظومة األمـم     السياسية العلي 
جدول األعمـال المرهـق     . المتحدة

 يجب أن ينظـر     2009خالل عام   
إليه في ضوء ما لدينا من سلسـلة        

  .طويلة من اإلنجازات التاريخية
  

  ؟77ماذا تعني لك رئاسة مجموعة ال
  

عندما أشير إلـى واليتـي كـرئيس        
ألمريكا الالتينية والمجموعة الكاريبية 

قـول أن   ، يمكن أن أ   2003في عام   
 ال  77العمل كـرئيس لمجموعـة ال     

يختلف كثيرا عن العمـل كـرئيس        
لمجموعة إقليمية، باسـتثناء هنالـك      

. كمية أكبر مـن المهـام اإلداريـة       
التنسيق هو تحد كبير، ألنـه يجـب        
النظر إلى التعقيدات المتواجدة فـي      

: جميع المجموعات اإلقليمية األربـع    
 االعتبـار أن    بعـين أنه يجدر األخذ    

 تجمع كل من الـدول   77عة ال مجمو
األعضاء األكثر واألقل سـكانا فـي       

 دولة  128األمم المتحدة، فضال عن     
حيث أن رئاسـة    , أالن. أخرى بينهم 
 ستكون بـين أيـدي      77مجموعة ال 

, النائب األردني إبراهيم أبـو عتيلـة   
 أعـرب  أن أود, 2010رئيسنا لعام   

الغيـر  عن امتناني العميق له لدعمه      
يس المجموعة لعـام     كنائب رئ  عادي

لقد طورنا عالقة عمل مثمرة     . 2009
و أود ان استغل هذه     . وصداقة للحياة 

 عن خالص تقـديري     ألعبرالمقابلة  
 الحاليين  77لمستشارين مجموعة ال  

ــابقين  Adjmal Dullo و الس

  وBernie Mukonyoraو 

Carolaine Pino      ع	ء ا�_�6	6 G و
�Laura Khiari-Loubiè   u6,وc� 

	66666(��� Maria:ت ا�OA � �66666ا��

Eugenia Gazaui و Rosine 

Ndihokubwayoو Suzanne 

Giometti-Nayrolles .�?	6666Gd	� ,
        "
ا$I� l ا���	/u أن أO'م <c"ي ���6'

 و $	!Jacques Diouf u66666ا�6666E	م  
 Jose و Jim Butlerا��'
" ا�E	م     

Maria SumpsiوLorraine 

Williams و Herve Lejeune و 
Ali Mekouarو Roberto 

Samanez و Anton Mangstl و 
Vesselin Petrov و Pierre 

Fournier و Fernando Servan 
 Maria  و Stephen Dowdو 

Grazia Bovio و Giulio 
Napolitano آخرين العديد و.  
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  : للمنظمة ثالث تحسينات على البنّية التحتية77صندوق ائتمان مجموعة ال هلس, 2009في عام 
 

  توسيع تجديد ووافقت منظمة األغذية و الزراعة على, 77على مبادرة من مجموعة ال" ردا
  لتابعة للممثلين الدائمينغرفة الحاسوب ا

مكاتب و مقاعد , جديدة  شاشات مسطحة ,داءاأل لتحسينمضاعفة عدد األجهزة من ثالث إلى ستة أجهزة مجهزة ببرامج تم 
  .134-غرفة أ .لوحات مفاتيح خاصة لتمكين استخدام اللغات العربية والصينية والروسية  وآلة طابعة, متماثلة

 
  77استثمرت مجموعة ال

  77كاتب مجهزة لفريق مستشارين مجموعة المفي 
  .129-غرفة أ.  محسنة أجهزة كمبيوتر وطاوالت وكراسي جديدةتضم  . بشكل افضللخدمة جميع الدول األعضاء

 
   إلى133- الغرفة أ77حول صندوق ائتمان مجموعة ال

  77غرفة اجتماعات تابعة لمجموعة ال
ضاء في المنظمة، تضم مائدة مؤتمرات زجاجية مستديرة و زواية مخصصة لعقد  مفتوحة لجميع الدول األعغرفة اجتماعات جديدة

 .ة ثنائياجتماعات
 

 2010نأمل في جذب تبرعات جديدة في عام . 77 و العديد من بلدان منظمة التعاون والتنمية مساهمات إلى صندوق ائتمان مجموعة ال77قدمت جميع دول مجموعة ال
 .طويلضمان االستدامة على المدى الل

 ال مـنهم،  ألفا ثالثين حوالي. ةاميالدول الن  
 الخامسـة،  سن دون والفتيات الفتيان سيما

 اإلنتـاج . يـوم  كل في جوعال من يموتون
 اإلنسانية االحتياجات يفوق العالمي الغذائي

 السياسـية  اإلرادة وضـع  هو المفتاح لذلك
 المسؤولية أن حين في. العمل في الالزمة
 تقع الفقر ومكافحة التنمية لتعزيز الرئيسية

 بـات  فقـد  فرادى، الحكومات عاتق على
 اتخــاذ الــدولي المجتمــع علــى لزامــا

 متعـددة  بطبيعتهـا  هـي  التي اإلجراءات
 وبنـاء  المنـاخ  لتغير التصدي: األطراف

 اإلعانـات  يحظـر  عـادل  تجـارة  نظام
,  الـو راثيـة    المـوارد  حمايـة  الزراعية،

 البلـدان  أسـواق  فتح و البيولوجي التنوع
 وتقليـل  النامية البلدان منتجين إلى المتقدمة

 مـن  وغيرهـا  الجودة العالية البذور تكلفة
 النباتيـة  األمـراض  لجـة معا المدخالت،
 التكنولوجيـات  نقـل  تسـهيل  والحيوانية،

 معقولـة  بتكلفة ائتمان خطوط فتح الجديدة،
 مكافحة الريفية، المناطق في لالستثمارات

 حـاالت  فـي  اإلغاثـة  تـوفير  التصحر،
 أننـا  من الرغم على. جرا وهلم الكوارث

 لتحقيق السبل أفضل حول إجماع إلى نفتقر
 نواصـل  أن يجـب  العناصر، هذه بعض

 إلى يهدف الذي العام، الهدف على التركيز
 مسـتدام،  نحـو  على الجوع على القضاء
 .حياتنا فترة خالل هذا يحصل أن ونأمل

"
"^�  أ� � � آ���$ ��# -ر! � ا�
 "
"^�77 ����)� الو���J	ر - ه �U ا�  

  ا�����)�ر! � و $	!u ر! �  - ا/�J	رة 
�u أc�-129  

06-5705-4882 
G77-Consultants@fao.org 

www.fao.org/g77 
 

  .� � ا�_�ر
�	$�.�� � $	��/  ا�Z	و© � 

 

ما الدروس التي تعلمتهـا كـرئيس       
  ؟ 77لمجموعة ال

هذه الخبرة تم تحقيقها مـن معرفـة        
نـه  ا: أصحاب المنصـب السـابقين    

عندما تجد البلدان الناميـة أرضـية       
مشتركة و تتفق أن تتحدث بصـوت       

 بـدون   –فأن الرحلة قد بدئت     , واحد
الطـرق لجميـع    . أي ضمان للنجاح  

التطلعــات ال بــد أن تمــر خــالل 
ال يوجـد هنالـك     . تسويات كادحـة  

, للتأكيـد , مبادئ غير قابلة للتـداول    
 وضـعت  سبيل المثال عنـدما      على

ـ   اح خـط    77مجموعة ال   دمـر عن
التأكيد علـى أن التقيـيم الخـارجي        
المستقل يجب أن ال يحاول تعـديل        
والية المنظمة األساسـية لمحاربـة      
الجوع وسوء التغذية بهدف القضـاء      

على عكس ذلك في تحقيـق      . عليهم
أي مبادرة سياسـة، مـن منظـور        
البلدان النامية، هو أمر ميئوس منـه       
ما لم نتقيـد بـالتزام شـامل غيـر          

  .مجزئ
  
  ؟2010 لعام أفكار ةأي

 مـن  اسـتثنائية  تعهدات على سنبني
 األغذيـة  منظمة تعزيز. 2009 عام

 ويجب ، دائمة عملية هي والزراعة
 في أعمق وبشكل قدما المضي علينا
 ا�[C6ا!# ا���6'دة؛ /��6�م          األمـن  لجنة

66� وا�� Vا$ �66،   �Eا� ��	66$"� C66 Z�; �66E�	���
  �� 6
@ء اه��6	م 6W	ص �,"$6	�� ا��6E	ون         ا

#����,	رb ا��E�د ا��Z"ي �������    ا�(	�  , ,
ــة   ــؤتمرات اإلقليمي ــر الم سنحض
الخمسة، التي تم تعزيزها وأصبحت     

  نظر في نمن قبل، سوف  أكثر أهمية

اتخاذ تدابير لمواصـلة تعزيـز كفـاءة        
سـيكون لـدينا    , وفعالية الهيئات اإلدارية  
ــس   ــين للمجل ــار(دورت ــايو و /أي م

س بقيـادة الـرئي   ) تشرين الثاني /نوفمبر
المستقل الجديد لوك غويا، سنعقد جلسات      
لجان الشـؤون الدسـتورية والقانونيـة       

، اللجنـة   )سـبتمبر /مارس وأيلول /آذار(
أبريـل و   /نيسان(المالية و لجنة البرامج     

لجنـة مشـكالت    , )تشرين األول /أكتوبر
و ) يونيـو /حزيـران (السلع و الزراعة    

لجنة الزراعة و األمـن الغـذائي       " أيضا
سيجتمع المجلس  ). ين األول تشر/أكتوبر(

التنفيذي للجنة األمن الغـذائي العـالمي       
ــرات   ــثالث م ــباط (ل ــر / ش فبراي

تشـرين  /تشرين األول ونوفمبر  /وأكتوبر
سيعقد المجلس الحاكم للصندوق    , )الثاني

شباط /الدولي للتنمية الزراعية في فبراير    
و مجلسه التنفيذي سيعقد ثالث جلسـات       

ــر( ــول و أي/شــباط و ســبتمبر/فبراي ل
جدول األعمـال   ). كانون األول /ديسمبر

المكثف هذا يذكرنا بأن تحـديات عـام        
 هي عظيمة كتلك التي واجهناهـا       2010

  .2009في عام 
  

  نهائية؟ رسالة أي
 تحصـى  ال التي الجوانب في البحث عند
 بعـض  فـي  التركيـز  نفقـد , عملنا من

 بسـيطة  األساسـية  النقطة لكن. األحيان
 حكوماتنـا  جوع،ال آفة من روعت, "جدا

 المتخصصـة  الوكاالت من شبكة خلقت
 نعـرف  جميعـا  نحـن . لذلك حد لوضع

 نـذكر  أن المناسـب  من ولكن الحقائق،
ال  شخص بليون من أكثر هنالك أن دائما

 وجبـتهم  تـأتي  سـوف  أين من يعرفون
 في واألطفال النساء من معظمهم التالية؛
  العالم
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�66666 ���	��66666E ا��� i 66666 ا�=66666	ر.#    Z�cا��
  ���;i ر!	/�6 هCoC-IEE .(     bC6(ا���

 �666(���� I666� �666P( �666,O I666� �666��ا��
ا��E66/ " Z66 ' $66�ري، ���66	)'ة   , 77ال

 Z�ا�      " Z�وا و ا�" �" ا���Vا$# و
� 	م $
ا�:���666'ي ا.��666 ?666	ن ارد
I666 آ�666	!,#    


666P^; k666 "ات . ا�666"! �"Zا ا�C666د ه	666O
 �666
666� ا�Z�ر�E�666 ا�XW)IPA ( �666(ا",�

ا��# أO";:6	 ا�6'ورة ا�=	���6 وا�6K@H�ن         
  .0���2008;�" ?# )	م 


k66 ا��C66آ�ر ?66# ا`)�766    "Z66' ا�
'�; i66;
6666��" 66662�ال )6666	م   ��6666 . �2009  ��(


Vه666	 �	C666Wd   إ666Q@ح ا��VE; �666 و���
�,66	ر اه��	�66	ت   (dا I 66Eء و�	66P(`ا 

;�6666Q 	ت  ���"6666s	ت ا��6666'
" ا�6666E	م و 
ا/666�E"اض ا`666Q�ل و ا�666Z"وع ا�C666ي   

�$�
  .أ.";l �0/�� ار$�� ا$' 
اs@666Qd	ت ا666Gd	? � ا��666# ا)��666'ه	  
 I 66K@Hد/�66 وا�	�ا� l66;ا��066;�" ?66# دور

 ;i66P )�� �66  066���2009;�" ?66# )66	م   

66'ة و )�� '. y 66X=;   "66�� 66@حQ�66 إ 

          I6�D� #��	6Eا� i6c^6' ا�
'�ا������ و ;
و;c  66|  ا�[C66ا!# وا)��66	د أول � Vا$ �66 


V ا�EZ	� � و ا��VE�  .ا��_�ص �
	 �	s" ,    ������ '
'�� ا���ا�"! � ا���

    	
� ��_u6  ا�� ' ��ك ��]J /   � 6!ر 
و�I66c ا��^66'ي ا�"! �#66 . ����66 ا��066;�"

���)� ال  �� l.�ء )�76     77ا��	ا�,� �ه 
� إ�76 �6	 /6 ^'ث         
��� و  6Q	Z��� b	,�ا$

�666"ة Z666@ل ا�W2010-2011 #666? 	666�� ،
   �666�Eت ا�	666(���� L666ا.:�666 ذ��666# �? 

�
Vح ا������ و ا�@�"آ@Qإ � ��(.  
اI666� l666$ ا�_666^ � أن 666W@ل ا���666�ات  
ا`ر��666 ا��	666G � )���666 ا�����)666	ت   
    I6cو� ،I ?"6X�� � �	�
ا�OA � � �"وح ا
   �6666
C�`7�6666 ������6666 اPZا� ��	ا��_6666


�,[66# أن ;,�766 ?66�ق .� �66   وا�Vرا)�66 
� � �OAات ا��Zا�. 

 
 
 

#�	��	� ,      ��/ k
"Zء ا�	P(د أ'( �,Qأ
      �6��W �6Qا I6� I
و?6# هC6ا    . ���J	ر

    I 66� تdؤ	6�66"ت ; K6'، أ
'^�ا��6 	ق �	�

k66  ا`)66P	ء"Zا� � �@���=_66�ص ا/66

    u �	66/وأ � �6�"ا; /dرات ا	6 �Wd6# ا?
�,6	ر         (dا I 6E� C6W`	� ت	6���Eا�� ��.


6666" �=6666	وف ا�6666'"��ول ا��	� �6666 ?6666# ا�
  .ا��:	!#

 
.	ءت ا�W I� �� $m�X@ل , �^�I ا�^�

  ��

�G k	ن ا���دة وا�Cي "? "
"�;
#�	66�$@66J� '66�( �66s	ورات ��66ZHc  : "ا�

�� .� � أQ^	ب ا��_�^� ?# �����       
    bC6666ر ه	را)�6666 ?6666# إ66662V�6666 وا�
C�`ا

�666 ��Eن   . ا�	�666G ري	666J�?666# رأي ��
    �666 ��E� "666�`ا اC666ح ه	دة، ��666' ا;666�666�ا�
ا���  i .�� آ� � آ, 6"ة �I6 ا���E��6	ت         

 k666
"Zا� � �@��. �I666 دون ا���666	س �	/666

k6 أ.6"ى        "Zن ا�m6� م	ع ;	��O7 ا�( I^$
�	.	ت  ��66/dوأن ا`د��66 وا ���66�� i 66 �;
           " Km6; 6# أوsو I6� I6c; i� ت	 Q��وا�
أي ����)� �I أQ^	ب ا��_�^� ?#6      


� وا�Vرا)� C�`ة " (����� ا"�Z3ا�.(  
 k6666?�6666  ا��06666;�" ?6666#  واEا�"ا� l6666;دور


6"   )�76  2007وا�I K@H ?6# )6	م      "�� ا�
      mJ$و أ ���ا��:	!# ����  i ا�=	ر.# ا���

  ه �U ;�. : � أW"ى، ���� ا��0;�"

  "�;0666�� I 666K@H�666 وا�H�	H666# ا�666'ورة ا�?

�666666666666 وا�Vرا)�666666666666 C�`�666666666666 ا����

)",�?�66$/  #$	66Hا� I
"66J;2005 ( k66�2أ
 �66666����� ���ا��� i 66666 ا�=66666	ر.# ا���66666


� وا�Vرا) C�`ا� .       l6$أ I6� i�"67 ا��(
      �66 Z ل آ�6s 6'ث^��I6� � 6 ا���	/u6 ا�

mJ$         #6/	/`ا�6'ا?� ا �ه 	ة و�"cZا� bCه 
�:	، �I� l�c ا��6�E�ل أن $��6	ءل 6s�ل       
  bC666�666 ?666# ه � �OAت ا	666(���;Km666 " ا��
ا���E �66 ا��0د
�66 إ�766 ا��� i 66 ا�=66	ر.#     

���/66�ف $�66�م �'را/66� �66�V.ة   . ا���66
 ?66666# هC66666ا ��77�66666	ه�� ����)�66666 ال

  .قا�� 	
. 

 ا���ا?�� )�7 ا��� mJ  i 6نO"ر ا��0;�" �  

�,[66# إ.66"اء     l66$أ ،���ا�=66	ر.# ا���66
           �6��W I6� ن�6c� k6
"? � c6J�� i  ��ا�
   �66666��W,66666"اء ا/�66666J	ر
 I و أ$66666J	ء �
��<66666"اف )�766666 ا��� i 66666 ا�=66666	ر.#    

  ����6 ���	��6E      (ا��� �Eا��0;�" ا�� ����
  �666������ �ّ��). ا��� i 666 ا�=666	ر.# ا���666

  �66P( ء	666P(`ا u66=� �I666 أ)666P	ء ا$
�66 �77���)�66 ال��/Z66 " ,  �"!	/�66 ا��

� ?@? � � "ي
  .ا�,"از
��P	ن ;��ع ا4راء �� ا��^	?�� )�76       
     k66
"? I 66 E; 	66$ر"O ،i 66 ��ا/66��@� � ا�

)�W "    i:;"6,W 76,"اء ا/�J	ر
 I ��6	ءا   
�,	ر ا���ازن  (dا I E� CW`ا �� � ��Eا�

 I 66���?66#  .ا�OA �66# و ا��66�ازن �I 66 ا�
�66
� 66	ر 66K@ث ��  �i66;   I66� I 66 اW ,ا��:	

 واI� I �K �����6     77دول ����)� ال  
 �66 ���� 66	ر ر!66 �   . ا��66E	ون وا�Wا i66; و

��'��
I� k دو�� �"Zا� .  
;i666 ;[  666" هC666ا ا��666�ازن ا��666	ه" أ666�K	ء  

 i  ��
k6      , )�� � ا�"Zال ر!6 � ا�',�;i ا/
�666J	ر /666	دس �� �,666Qأ 	�666 ( ��666�	K و

 �66 ���
�66  ). ������66 ا��66E	ون و ا�	:$ #66?
 )6666	د ا�6666"! � ا��6666	�k إ�76666 ,ا��6666X	ف

    

k ا`/	/# و ا�Cي "Zا� l �( k�X   #6? 

" ا��:	!#   "��ا��6�0| ا�"! �6#    "ا/i6   ا�

"
"����."  
 

���� ال«�  » -� ,+�ق إ)'ح �%$�� ا#"!	� وا را��77دور �
 MÉDI MOUNGUIتحليل إعداد نائب الممثل الدائم للكمرون  
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�%���عخ0/+. ا، وا56
ام ا#�4 ا/!ا�3 وا  

العالمي األغذية برنامجيم تقد  

�_66" )�766 ا�66"د )�766    )�766 اا��^66'ي �
 d #$	66�$A�66 ا�����
66Xدار  ا�A u66هm�
V66 ا�VE; 	66P
�66� أJ
�u66 أن 
 I66c� ،ارئ�ة 

�^� I ا�"Q' و$�i ا���E��6	ت        . ا��=	2"� �^�� �.	s ك	ه�
و
�,[# �:bC ا`$6�اع  . و ;[ " ا���	خ و ;^� � ا��=	2" ا����'م   

  Iت�@Wا'�6� s �6      ا�P?أ �7 $^6�( �X,;"� 	P
 أن ;c�ن أ
�u66 د��:66	 y66XW #66? وا/66�"ا; � 	ت ا���� �66 ا���2 �66 
 .66� I

" ا��:i66 ا��mآ 66' )�766 أن ا��66�ارد ا��	� �66 ا�c	? �66 ه#66 <66"2	      
;,I 6 ا���	ر/6	ت    . �EZ	� � ا�^' �I �=6	2" ا�6c�ارث      " أ/	/ 	

   "2	66=� I66� '66^�� �66s	�� �66O�66 ا �	ارد ��66� L66�	�66 أن ه� �	ا�^
d'� ارث�cا� "| c� .�I ا�

 .3�+�����	� ا89�� 50 	  �.ا�: ا


E	$�ن �I ا`��, � ا�I� 7��E ا��� 	ر <=� ا�        I
C
     i�$ ق	X$ #? م	Eا� i('إ�7 ا� �/	� �.	s #? iه �
C]�/�ء ا�
�6:� k�E	 �I6 ;6'ا� "        
��	) � و<,c	ت ا`�	ن و�	 .dا �
ا�^�	

66� هbC66 ا��_66"?	ت ا�66X�; �66 ��E�ي )�766 إ�c	$ 66	ت   . دا)��66H�

6	دة ا��6'رة )�76 ا��c 6| ��6 ;[ 6" ا���6	خ �6W I6@ل           V� آ, "ة

��Z"��66 ا��66# ;066دي إ�766 <66"اك   ا���66	ه�� ?66# آ�66" ا�^���66 ا 
 I�Vا�� "�Zا� .         d � �6/"�6 ا� (	��.d�6 ا
ا�^_�ل )�7 ا�^�	
?6# ا���6O ا�^	6G"،    . ?# ا�,�6'ان ا��	� �6    " .'ا" 
Vال �^'ودا 

 L666�	20ه� %I666ن�	c666/    bC666ه �666H� 7666�( ن��666_^
 i�	666Eا� 
��	) �66 ه66� �� '66�E�u,66  . ا��"; ,66	ت.d�66 ا
66� د)i66 ا�^�	
��;

� دوري،  c66J� �66
�66	ج إ�766 ;��^; #66�c,66> �66� �s	ت ا`�66	ن ا�
� 	.666	ت ;666c�ن أآ,666" )�666'�	 
666c�ن ا`داء  sd666"ا إ�7666 أن ا�$

|EGدي أ	_�Odا.  
.4�+5�����+� ا%� 50 	  �.و�6 ا

 )�766ن ا��	� �66 
66��E�ن  I 66H�K ا��V66ار) I ?66# ا�,�66'ا     
 ;"��6  )�76 ا`راG# ا�:	�J �، ?# آI� " H ا`s 6	ن 
6��E�ن        

�666666	رب ا��666666	��� )�7666666 أن   . ?	/666666'ة��7666666 ا4ن، ;666666'ل ا�s
    k66�=; و أن i:;	66 s "66  ]; أن I66c�
66�"ا; � 	ت ا��@!��66 /dا

��66E	ت 66O	درة )�766 ��ا.:�66 ا���66	خ  �� .  �ه�66	ك �66K@K )�ا�66
��66/	s) :رات ) ) أ	�H���66	ل ;k?'66 ا/66sا  V6666'ة ;"آ
'. �66� �

;^V66 Z ا��V66ار) 66W I66� I@ل  ) ب()�766 ا`را66G# ا��:���66،  
666��H	ر ?666# ا���	ر/666	ت ا�Vرا) �666 وا�, U �666 و ?#666 ;666�? " /dا

   ،� U ,ت ا�	ع         ) ج(ا�='�	�6Q 76�( " Km6���6E	ت ����,	درة ا��
  .ا��"ار وا��X, �	ت ا�� 'ا$ �

 

   #66? �66 H� l66� k,66�
 i66� 	
� ;[ 66" ا���66	خ ;^66'c66J
?66# ا�=�66	م، 
;         "6�Zع وا��6�� ?# ا��6P	ء )�76 ا�H��إd إذا . ^� k ا�:'ف ا��

أي ز
66	دة ($�^�66	 ?66# إ66s"از ;�66'م آ, 66" ?66# .� �66 ا��,:66	ت   
         V6
VE;اء وC6]ل )�76 ا��6"ص ا�^_6? V6
VE;و �
C�`ا?" ا�;

  � ���
6	دة ا�:	!��6      ) ا��'رة )�7 ا��c | وا�V6" ا�XW I6� ����6/
 �,�66'ان ?66#?66# )66'د ا�� 66	ع ?66# ا�66E	�i، و�66	I 66� �W` أ?�66" ا 

 .E	�iا�

  

إن ;[ 666" ا���666	خ 
Km666; "K0666 "ا �,	<666"ا )�7666 ا`�I666 ا�[C666ا!#   

s �66 66	ة 	�^� 	66 �	s �66و�C,د ا���66:�
�66PEP ا� 	�66، ��66
C]�وا�
      I66�`66'ام اE$ا I66� ن�$	66E
و��66J E أآI66� "66H �� 66	ر <66=� 

6��ى �i6                . ا�[Cا!#��6 ��
C]�
' �6XW I6" ا��6�ع و/6�ء ا�V 6/
� W@ل ا��E�د ا��	د�� H� l� k,�
.  

           �6����u�X ا��Vام 6O�ي �. I6	u6$ ا��
���ا.:� هCا ا��^'ي، 
?66# ا���66�ات ا`ر�I 66E ا���,�V 66/ ،�66داد )66'د /c66	ن   . ا�66'و�#

ا�E	��� i��W �,� I ?# ا���U أW"ى � _� إ�; 7��E �� 	رات 
6� هC6ا          . 2050$��� �^��ل )	م    H�� �6 !اC]ت ا�	6,�X���, �6 ا���

     �]6G �G�� م�ن / �	c�ا� I� " ,cد ا�'E!��6   ا�	? � ه	6Gإ 	2
�	ج ا�[Cا!#$Aا i�$ 7�(.  


6'ات         ':�?# هCا ا�� 	ق، ?�ن ;[ 6" ا���6	خ /6 ��م ��6P	�Z( ا�
      �66 E ,Xارث ا��6cا� �E�ا�^	� �6 )�76 ا`�I66 ا�[C6ا!#، ��6	 66/ 

ا`راG# ا�_	�^� ��Vرا)� و� 	b ا�J"ب , أآH" ;�ا;"ا و <'ة
 �66 .	�$Aدة ا	66
66� زE. و 	ل إ� :66�66Q��� ���E66Q66" $66'رة وHأآ 

l� �^; uE_ا� I� "أ�.  
: / K0" ;[ " ا���	خ )�7 .� � ا`�E' ا`ر�I�D� �E ا�[Cا!#           
�='ام/dا � Z ار وآ"��/dل وا�Q�ا� ���اء و/:C]ا� "?�;.  

         "6Q	�E7 ا��( 	,�/ "K0 / l$` ،اءC]و?"ة ا� I� �Z= / l$ا
�66	ج ا�[C66اء$A � 66/	/`.# : ا�66��ع ا�, �66��. ا��"��66 وا�� 66	b وا�

?" ا�� 	b وا���اد ا�[Cا! � / 0دي إ�7 ز
	دة �J	آ�        ;�	�O ;�ا 
    I66� �66�"Z� �66��s u,66� / 	66�� ،�^66_ا�_66"ف ا�_66^# وا�

�
C]�  .ا��"ض و/�ء ا�
�Vا
' /6 0دي إ�76 ز
6	دة            � �cJ� درة	ارد ا���7 ا���( �?	��ا�

?�6Z$ #6 ا���6O، )�6'�	        . �=	2" ا��Vا)	ت وا��J"د وا�:�"ة   
� _I66� �,66 ا�_�66Z;"; ، uE66 ا`/E66	ر، "
_6,� ا�66EX	م $66	درا 

�Vا
' �I ا��c	ن� i�O �,O I� l ل إ��Q�ا�.  
�I66 أ.66� ;^� k66 ا��c 66| وا/66�"ا; � 	ت ا�^I66� '66 ا��=66	2"     
�:'ف ز
	دة ا`�I ا�[Cا!# ?6G #6�ء ;[ 6" ا���6	خ، 
�,[6# أن          

  .$Cآ" أر�� $�	ط دW�ل ر! � �
 

��د وا9,�
ا��1. ; ز	�دة ا>6��8+� ا را�+�، ا

    Aدة ا	
�i6  ا�^	.� إ�7 زsإ�7 /")� و �?	GA	� ج	�$

	ت .'
6'ة            '6^; �c6J; ،خ	�6 ?6# ا���6EO��ه�	�L6  . ا��[ "ات ا��


" ;�c���. 666	ت  �666X; 7666�( ث�ا�,^666 I666� '666
V�66 إ�7666 ا��.	s
� ا�,'
��6 واAدارة           6Q	^زرا)�6 ا�� i6�$ �6H� �6 ��(ة و"c�,�

66	دة     V� ت	66 .����c�ا���66�'ا�� ��[	�66	ت و ;k66 ,X و;^�I 66 ا�

  @W'666ام ا��'=�666� اآ666Z	ءة ا/666H� ت   b	666 �666 وا`/�666'ة وا��O	X�
 .وا�,Cور

 0�B+4 إدارة ���A. ا@�ارث. 2

� 	 إ�7666 ز
666	دات        

0666دي ;[ 666" ا���666	خ ;666'ر 	�'666�(
 �?"X�  ، )آ	�E�اQ| وا��Z	ف وار;Z	ع در.	ت ا�^"ارة(�
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  » تقوي و تضيف قيمة على األمم المتحدة77 المجموعة«
اعداد اميليو كولونيلي, 2004 لعام 77رئيسة مجموعة ال, مقابلة مع سفيرة زمبابوي ماري موشادا   

  

�_666	�^:	 ا���2 �666 و ا�OA � �666 و  
   i�6666

� �mآ��:6666	 �6666PEا� ��	6666_�
 �X666666J$666666@ل اW I666666� 	666666:�
;"و

. ا�����)�6666 و ��اZO:6666	 ا���6666s'ة 
���)�666 ال� k666�=;77 ار"��666/	� 

  �6 �Wرات دا'O .    I
C66"اد ا�?d6'م ا�

      #=
W'�� ��'ة 2�
�� ����ر ;6	ر

 $ "66Hن  و ا`?66"اد ا`آ�66���
66J	ط  
�66�ات ?#66  Z66@ون ا��
�66	�,^�ث و 

�66?"E)'  .ا��	66�
 �66P( � ?66# وآ66

k66 � ��66	ء"?V66:���66 "ا . 66'�	E�� 

ا��:666	م ا��c   #666, 666"ة �I666ا��c �666 ا�
 � ��	 ?�6E� #6 ا`s 6	ن      . $�ا.::	

 c; 'O�ن ه�	ك �_6	�� ��6P	ر��،      
���)   �6�Ic� 7E6 )�76 ا�6�E�م ;     � 

�666666	د ار666666G �  77ال
d ه666666'ة	. 
�"آ�J�.  

 
 )�7666666 77ل;^�7666666 ����)�666666 ا

       i6�dء ا	ام آ, " ?# .� � ا$^"�sا
" هC66ا _W � ^6Q�66Q	 ,  ا���^6'ة 

? #666?��666	 ه666# ا��666�ة  .  رو�666	666_
666� 77ا�"! �666 � �����)�666 ال_? 

  رو�	؟
 

 77ا��666�ة ا�"! �666 � �����)�666 ال  
	:;'666sء و . ه666# و	666P(`ا�666'ول ا

    	�'6666�( 	6666:;�O |E6666P; i �	6666O`ا

6666�Z'ون  �6666 s i6666'هs�� ن�6666��E

 ا��	)66666'ة ا���
�66666 ا��66666# ;�?"ه66666	   

 �6(���_W�66Q	 ?66# ا`�66�ر , ا��
�u666�X ;�ا?666X$ 7666�( k666	ق  ; #666�ا�

�
�PEا� .   I � ��!رات ا�'ا	J�/dا
   �6666 � �Odت ا	6666(���و 6666W@ل ا��
��666 ا666�d�ر ����666�ر �	E� I�666P;
آ�# و أن .� � ا��E	i; "Q اCWه	 

� ا�� 7�O| . �	�^�,	نQ��)�' ا�
���� 's	u/ �=_6�ص أي <m6ن       

 lE?"� �(���.  اd)�7إ�7;��م ا��
� �66(����766 أ66Q["  , ��66	$'ة ا��s

آ�آu66 ا`رض 
�I66c  )�766 دو��66 
�  . .,	ل^'ىأن ;

 �6666
�6666 ����)�6666 , ?6666# ا�,'اG�;
 ا��66# ا`�66�ر  ��66E	�i ا����66'م 77ال

���)�6   م;�i:; . '6 ا�,�'ان ا��	� �6   � 
�'ى 
�:!      I6� I6c	P(`	 77ال�� 

l6666666666�@Wل�6666666666_s  |6666666666��=� 
 )�766 د)i66   ا�OA � �66 ا�����)66	ت 


V ا��_	�� ا��   VE��,	د��6  ا�=,"اء �
  ���:66�� �66s	�وا��66c; d '66O #66�ن �

 i:;	HE� #? .#�	��,�	ء �6J	رآ�   , �	�
, ا�'و��666 ا��	� �666 ?666# ا��Z	و666G	ت  

?" ����)�66666 ال ��66666 77;66666�s"� 
 V6666آ"
 �6666 s ت	/6666	 �ا� k 6666����
اd?66"اد و ا���X$ 766�( I 66�H	66O	ت    
 �666� i:�?"666E� ن�رآ	666J
�E ��666 و 

I
"Wdا.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� ا��666# �666	 ه666# ا�666�H�d ا�����/666   
��6 ' هC6ا        �
�L�c ;�'� :	 ��"ا!�6	 �

  ا����'ى؟
 

          "6Wdا 	6�� �هbC ا��'رة ���6��c آ6
���)� ال  � Icّ�;77    �6 ��; 76�( 

        I6� 	6:;ا",W و 	:;",W و 	ارده��
    �6666Eر�d�6666 ا � �Odت ا	6666(���ا��

��666 ا�i666�E ان , ��666J	رآ� ��666:����

 �77	ذا 
�Ic أن ;�'م ����)�6 ال   
�6666'ون     
 I
C66666666'د ا�����6666	د� I ا�

Z$ا   �ا.:� ��� #? i:�م   ا�ا� 6 � G
  ا���E'ة و ا�^".�؟

 
�77���)�66 ال V66:ّ� هV66�� #66ل �

��'�����66 �ن ا��66	د��ن �I66 ا�66'ول  
�6'ى �"$ u6sّ�I6� 7E6        , ا��	� ���

  �66666O@E66666 � ا�G�; l66666�@W I 66666� 
 �66
����  ?66#ا���اu66$ ا��E 	ر
�66 وا�

   	6666666666:;	U 6666666666'ة وه^�ا`�i6666666666 ا��
�__=�   $^I ?# رو�	.ا��

$X]# رVوا� �
C�`وا)� ����� ا  
ا�6666666'و�# ����� �6666666 و ا�_�6666666'وق 

�6666666  وا�Vرا)�6666666 C�`ا ��	6666666$"�

 #��	6666Eا��Z �6666 آ?"E��6666  V6666
VE; 

���66 . ا���� 66��66'راتا� bا �66'ورC66ه

ذو ���6EZ   ��,"ا�� ا���� � أن ;6c�ن      
  .�,�'ان ا��	� ��

 
         �6�Eء ا������6 ا�	6P(ا i 6�ّ
آ | 

���)� ال� l� م�ي ;�C؟77ا�  
 

  	666666:,��; #666666�ا��666666�ة و ا�� ��666666 ا�
 �66(���766 )�66� اi66�d  77ال��( 

� آ, "cJ� l$m> I� �. ا���^'ة ���
 �� �^�	� Ic� , ال �(��� ه�77   #6

ا�666�E�د ا�666�Z"ي ��666J	رآ� ا�666'ول   
ا��	� �666 ?666# .� �666 ا�X666J$d ذات   
   l6666 .�; #6666? �Wd	6666� ا�_��6666 و

ا��H	! �6666666 وا���6666666E'دة ا�6666666O@E	ت 
?66# ا��66J	رآ� " أ
66P	,  فا`662"ا

 �666�'��. ا�EZ	�I 666�H��� �666 ا�666'ول ا��
 �� ا��s'ة �I 6    77�)� ال /:�� �

��I 66c ا�66')�ة �, 130ا)66P	!:	 ال
     �666^$ 7666�( 	:^�	666_� ��I666 أ.666

iك و���"�J� .  
 

 �
�L66�c ;�=66 � ا��Vا
66	 ا��66#   ه66

�66'�:	 ا� �66� �66�E�66 ال(����77 

  ؟�����H# ا�,�'ان ا��	� 
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هوراسيو مالتيس وداع لتكريم نائب الممثل الدائم لبنما الدكتور كلمة  
2004 لعام 77مجموعة الرئيس   

 إعداد ماريو ارفيلو
 

«D,�E ي و�G 
3�G» 
 

أنه عندما يأتي رئـيس     :  لديها تقليد طويل األمد    77مجموعة ال 
لعمل الجاد  نجتمع للثناء على ا   , سابق إلنهاء فترة واليته في روما     

  .الذي قام به ولالحتفال بصداقتنا
نجتمع اليوم لتكريم الدكتور هوراسيو مالتيس، نائب الممثل الدائم         

 لعـام   77لبنما لدى األمم المتحدة في روما ورئيس مجموعة ال        
2004.  

 بتفانيه في خدمة بلـده والمجموعـة        بينناهوراسيو معروف جدا    
لبحـر الكـاريبي و البلـدان       اإلقليمي ألمريكا الالتينية ومنطقة ا    

  بل للعضوية الكاملة لوكاالت األمم المتخصصـة فـي           ,النامية
  .روما

  مـن  أطـول  ليس ذلقد عمل دون كلل لمدة أطول من معظمنا، إ        
خالل فترة واليته المثمرة تـرأس مجموعـة أمريكـا          ". انجميع

بتحقيق حيث قام   , الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي لخمس مرات     
 هذه المناسبات أدى عمله بالتزام وتمييـز        جميعفي  . يرقم قياس 

  .احترام أقرانه" حيث كسب دائما
في اآلونة األخيرة، شغل منصب نائب رئـيس لجنـة المـؤتمر            

لقد أنهـى   . والفريق العامل المعني باإلطار االستراتيجي للمنظمة     
لتوه فترة واليته الثالثة في منظمة األغذيـة والزراعـة للجنـة            

 ال يقدر بـثمن لألفـراد       "حيث أصبح مرة أخرى شريكا    المالية،  
تأتي من شفتيه، في جميع األوقات      ,  الذين يسعون المشورة التي   

  .استباقيةو واضحة وبناءة 
بالنسبة لمساهماته في الهيئات اإلدارية لبرنامج " هذا صحيح أيضا 

هوراسـيو  . األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية     
 في المجلس التنفيذي للصندوق الـدولي       "ية عشر عاما  قضى ثمان 

بالنسـبة لشـؤون    " للتنمية الزراعية والذي يجعل منـه خبيـرا       
  .الصندوق الدولي بيننا

لوكـاالت الـثالث    باوباختصار، هوراسيو لديه معرفة شـاملة       
خدمتـه الواسـعة    . تتخطى معرفة و خبرة أي ممثـل عـادي        

كزميل وبـاني لشـبكة     والحماسية تفسر مقدار ضئيل من قيمته       
  .تأثير التعدديةمبنية على أسس أقوى من أي وقت مضى 

هوراسيو له ميزة غير مألوفة لكونه دبلوماسي موهوب بصورة         
استثنائية، وفي الوقت نفسه يحمل عدة شـهادات تقنيـة علميـة            
متقدمة في مجال اإلنتاج الغذائي وتخطـيط المنـاطق الريفيـة           

ذات الصلة، بعد أن كان مستشارا      والصحة الحيوانية والمجاالت    
مهاراته الدبلوماسية، باإلضافة إلـى     . لعدة وزراء في وطنه األم    

و خبرته الميدانية الواسعة علـى المسـتويين القطـري          , بالغته
  .واإلقليمي، والمستوى العالمي جعله منارة للمعرفة والحكمة

ن هذا المزيج من المواهب السياسية والدبلوماسية من ناحية و م          
الخبرة التقنية من جهة أخرى، يأتي في المقدمة كونه واحد مـن            

  . من الموسوعات الذين يسيرون في أروقة بيتنا هذاينقليلال
 قدمي فـي رومـا، تسـاءلت عـن          تلهذا السبب ، عندما وطئ    

 الزمالء الذين حكمهم ال غنى عنه من أجـل فهـم            مجموعة من 
ـ   ندوق الـدولي  أفضل لتعقيدات منظمة األغذية والزراعة و الص

للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي، وكذلك العالقة بـين         
الممثلين الدائمين والتفاعل بيننا وبين المديرين والمـوظفين فـي          

  .الوكاالت الثالث
بعد سبع سنوات، ليس هناك الكثير مما أفعله دون التقاط الهاتف           

 ، حيث هو  أو البريد اإللكتروني أو مجرد االقتراب من هوراسيو       
  .متوافر دائما، ألطلب وجهت نظره

 

 
 على مفترق الطرق في ذلك      77أصبح هوراسيو رئيس مجموعة ال    

الوقت، حيث ال يمكن أبدا أن ينسى أي منا من الذين كانوا حاضرين        
 أطلقت عمليـة إصـالح وتجديـد        2004في عام   . في ذالك الوقت  

 .وتعزيز منظمة األغذية والزراعة
بعض الزمالء من ممثلي البلدان النامية كانوا قلقين للغاية، وذلك ألن    

 عن رأيهـم مفيـدون أن التقيـيم         باإلعالنالبلدان المتقدمة شاركوا    
حيث الوجود الميداني لمنظمـة     . الخارجي المستقل كان نقطة تحول    

األغذية والزراعة والعمل التقني من شأنه أن يأخذ المقعد الخلفـي،           
لتمكين المنظمة من أن تركز في تحديـد المعـايير وغيرهـا مـن              

ذهـب الـبعض    .  المعيارية، مع انخفاض حاد في الميزانية      األعمال
  .بأن برنامج التعاون الفني ينبغي أن يختفي تماما" باقتراحاتهم بعيدا

في تلك البيئة المحيرة، أعلن بعد الضالين بأن هذا التغيير الجـذري            
 ،يـرفض إما أن يقبل أو    " لمنظمة األغذية والزراعة سيكون اقتراح      

فسها من الممكن أن تغلق إذا لم تتفق البلدان النامية       وإلى أن الوكالة ن   
  .على هذه الرؤية المتطرفة

الكثير .  لم يروا مخرجا لهذا التحدي     77حفنة من ممثلي مجموعة ال    
  . قد تكون في خطر77منا شعر بالقلق من أن وحدة مجموعة ال

قام و  . أنني لن أنسى أبدا خطاب هوراسيو في هذه اللحظة الحاسمة         
التفصيل إلى المغالطة المتأصلة مـن التعامـل مـع العمـل            أشار ب 

وعد أنه فيمـا    و  . المعياري والتنفيذي كما لو أنه يمكن فك اتصالهم       
 البلدان النامية ستقف شـامخة، بصـوت        ,هو على رأس مجموعتنا   

واحد، لحماية والدفاع عن النظام المتعدد األطراف، بوجـه عـام،           
 العـام   ن ذالك اك. الخصوصومنظمة األغذية والزراعة على وجه      

  .77الذي يصادف الذكرى األربعون لمجموعة ال
انـك  . استدعائكولكننا لن نتوقف عن     . سنفتقدك جميعنا، هوراسيو  

  .سمح لك بأن تستمتع بتقاعدك الذي استحقته بجدارةن  حتىقيما جدا
  

 


