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A 

 املؤمتر

 التاسعة والثالثونالدورة 

 2015يونيو/حزيران  13-6روما، 

 بيان املدير العام

 

 

 معالي رئيس وزراء فيجي،

 أصحاب املعالي والسعادة،

 املندوبون املوقرون،

 حضرات السيدات والسادة،

 

بصفيت املدير العام الذي أعدمت إنه ملن دواعي سروري أن أرحب بكم مجيعا يف منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  

 .انتخابه

 

 .وأود، بادئ ذي بدء، أن أعرب لكم عن امتناني وشكري على مشاركتكم املكثفة يف هذه الدورة 

 

رقم قياسي. مبا يف ذلك مجيع جزر . وهذا من األعضاء وفدا 191مشارك مسجل، و 1 700فهناك قرابة  

 .وهذه هي املرة األوىل اليت تشارك مجيعها يف مؤمترنا -احمليط اهلادئ اليت تعترب من البلدان األعضاء يف الفاو 

 

رئيسا من رؤساء الدول واحلكومات يشارك يف فعاليات املؤمتر هذا األسبوع، ومعظمهم حضر  15وهناك أيضا  

 .لذي نظم البارحةاحتفال توزيع اجلوائز ا
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، رئيسة Fernandezة واليوم، سنصغي إىل كلمة رئيس وزراء فيجي وستلتحق بنا أيضا يف وقت الحق الرئيس 

 .، رئيس املكسيكPeña Nietoت األرجنتني. وسيضم إىل املؤمتر يوم السب

 

 .، ملكة إسبانيا، سفريتنا اخلاصة للتغذية Letiziaويوم اجلمعة، سيتم تعيني امللكة 

 

 177وكل هذه األرقام أرقام قياسية بالنسبة ملؤمتر من مؤمترات الفاو. كما هو الشأن بالنسبة إىل األصوات الـ  

 .اليت حصلت عليها إلعادة انتخابي

 

 .أشكركم على الثقة اليت وضعتموها يف املنظمة حتت قيادتي 

 

 .، وموصلة املسرية على الدرب الذي رمسناه معالقد منحتموني والية واضحة لقيادة الفاو يف فرتة والييت الثانية 

 

 .أود أن أشكركم على دعمكم. وأود أن أشكركم على ثقتكم 

 

أعدكم أنين سأبذل قصارى جهدي للقيام باملزيد وبشكل أفضل ملساعدتكم على املضي قدما حنو املستقبل  

 .املستدام واآلمن غذائيا الذي نصوب إليه

 

لي أن أعرض عليكم بعض العناصر الرئيسية ملا بدأناه، وما زال يتعني علينا فعله ومن هذا املنطلق، امسحوا  

 .معا

 

سيشكل ذلك أيضا، عما وإن التحدي العاملي املاثل أمامنا ال يزال يتمثل يف القضاء على اجلوع وسوء التغذية.  

 .قريب، أحد أهداف التنمية املستدامة

 

اإلسهام بشكل كبري يف بلوغ هذا اهلدف. والتغيري التحولي الذي أخذت ويتعني على الفاو أن تكون قادرة على  

 .بزمامه يف الفاو يعزز هذه القدرة

 

 .، اختذنا خطوات مهمة يف االجتاه الصحيح2013وخالل دورة املؤمتر يف عام  

 

 .األمن الغذائي وسوء التغذية على اجلوع وانعدام القضاءإىل  احلدوارتقينا بهدفنا العاملي األول من  

 

 .وعززنا أيضا من تركيز عملنا على مخسة أهداف اسرتاتيجية 
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وباتت هذه األولويات اآلن جتمع برناجمنا العادي والعمل من خارج امليزانية معا. فهي تقود شراكاتنا ضمن  

 .الفاعلة من غري احلكوماتمنظومة األمم املتحدة وخارجها، مبا يف ذلك مع املنظمات اإلقليمية واجلهات 

 

 .وهذا هو تغيري الثقافة يف طريق عمل الفاو الذي ما فتئتم تطلبونه 

 

وحنن ننكب على االستجابة لالحتياجات الوطنية واإلقليمية من خالل تعزيز وجودنا يف هذا امليدان. فقد  

يف املائة دون تقويض قدراتنا  16امليدانية بنسبة ، إىل زيادة املوظفني الفنيني العاملني يف املكاتب 2012بادرنا، منذ عام 

 .الفنية يف املقر الرئيسي

 

وهذا هو يف املائة من إمجالي ميزانية برناجمنا العادي.  42إىل  36كما ارتفع التمويل املخصص للميدان، من  

 .فحوى عملية الالمركزية، ولكن ال يزال هناك الكثري مما ينبغي فعله

 

وإن هذا الوجود األقوى مصمم لتلبية االحتياجات احملددة لكل إقليم، وقد أجنز دون تقويض قدراتنا الفنية  

 .وهذا هو ما يعين أن نكون منظمة قائمة على املعرفة وراسخة يف امليدانالعاملية. 

 

لعموم، حققنا أكثر من وحنن بصدد اعتماد نهج لإلدارة املستندة إىل النتائج يسفر عن نتائج إجيابية. وعلى ا 

 .يف املائة من التقدم حنو حتقيق النتائج احملددة يف برنامج العمل احلالي 80

 

وستعرض ستة أحداث جانبية ستنظم هذا األسبوع بعض النتائج اليت حققناها حتى اآلن من خالل املبادرات  

 .تعمل الفاو يف امليداناإلقليمية اليت ننفذها. وإني أدعوكم إىل املشاركة فيها لكي تروا كيف 

 

وامسحوا لي أن أضيف أيضا أن عملية حتول الفاو إىل منظمة تناسب القرن احلادي والعشرين مل تكن باألمر  

  .اهلني. فهي حتدث يف ظل قيود مالية كبرية

 

يني مال 108سبق هلا مثيل تبلغ قيمتها يوقد متكنا، خالل السنوات الثالث املاضية، من حتقيق وفورات مل  

دوالر. وحّولنا الصعوبات إىل فرصة ساحنة. فقد استعنا بضرورة العمل يف ظل تشديد شروط التموي. كعامل حمفز لزيادة 

 .الكفاءة

 

وقمنا بتبسيط العمليات. وعملنا على حتقيق التكامل يف عملنا اإلداري من خالل اعتماد حلول تكنولوجية، مثل  

ات اليت تتخذ من روما مقرا وواصلنا تنفيذ مبادرات مشرتكة للحد من التكاليف مع املنظمالنظام العاملي إلدارة املوارد. 

 .وهذا هو أفضل شكل من أشكال القيمة مقابل املال الذي طلبتموههلا. 
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 .ولكن ما زلتم تطلبوا مين القيام باملزيد. أكثر فأكثر 

 

بلدانكم بعمليات التخفيض اليت تطلبوا منا القيام بها وهذه احلالة ال تقتصر على الفاو فحسب. فأنتم قمتم يف  

  .اآلن. ولكن هناك اختالفني كبريين

 

 أوال، وكما ال خيفى عليكم مجيعا، فإن معظم القرارات ذات الصلة بتكاليف املوظفني، اليت متثل حوالي 

  .، يف الفاويف املائة من ميزانيتنا، ُتتخذ يف نيويورك، يف األمم املتحدة، وليس يف روما 75

 

سنة.  20ثانيا، ويف ما يتعلق بالفاو، فإن القيود املالية اليت نواجهها ظلت مستمرة على مدى أكثر من  

يف املائة من حيث القيمة احلقيقية. وهذا  25، بنسبة تتجاوز 1995-1994فميزانيتنا اخنفضت، منذ فرتة السنتني 

 .اخنفاض كبري

 

  حضرات السيدات والسادة،

 

بدأنا اآلن رؤية الفوائد األوىل املتأتية عن التحول االسرتاتيجي الذي خضعنا له، ملساعدتكم على حتقيق لقد  

  .النتائج امللموسة اليت ننشدها مجيعا

 

وكما أشرت، فإن األحداث اجلانبية اليت سيشهدها هذا األسبوع، ستعطي حملة عامة عن النتائج اليت  

  .حققناها بالفعل يف امليدان

 

  .ويستفيد هذا املؤمتر، وبرنامج العمل وامليزانية الذي ستناقشونه هذا األسبوع، من هذه اجلهود 

 

 .مليون دوالر أمريكي  1.036وتبلغ امليزانية املنقحة اليت نطلبها لتنفيذ برنامج العمل املقرتح  

 

دورة اجمللس األخرية. وإنين على ثقة من أن املؤمتر  وهذا هو مستوى امليزانية الذي مت االتفاق عليه خالل 

 .سيقر هذه التوصية

 

 .وأود أن أشري إىل أن هذه هي املرة األوىل اليت ندخل فيها مؤمترا وهناك إمجاع بشأن مستوى امليزانية 

 

مشرتكة وإن هذا العمل التارخيي يعترب عالمة أخرى على قوة منظمتنا وعلى الكيفية اليت جند بها أرضية  

  .متكننا من املضي قدما
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 كمــا أن برنــامج العمــل وامليزانيــة املعــروض علــيكم هــو امتــداد لعمليــة وضــع األولويــات الــيت شــرعنا فيهــا    

 .2012يف عام 

 

 .الرتكيز على األهداف االسرتاتيجية اخلمسة، ويقرتح زيادة الرتكيز على التغذية وتغري املناخ يبقيفهو  

 

فقد شّكل االرتقاء مبستويات التغذية أحد األسباب الكامنة وراء إنشاء الفاو قبل سبعني سنة. وهذا يكمن يف  

 .صلب الوالية امللقاة على عاتقنا

 

وإن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية، الذي اشرتك يف استضافته كل من الفاو ومنظمة الصحة العاملية، دعا  

ع بدور أكرب يف جمال حتسني التغذية، والعمل بشكل وثيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واجلهات الفاو إىل االضطال

 .الفاعلة ذات الصلة

 

وحنن نستجيب هلذه الدعوة. فالتغذية الكافية ُتكمِّل األمن الغذائي. وحنن حباجة إىل كليهما. فال بد من  

  .ةضمان الكمية والنوعية معا عندما نتحدث عن األغذي

 

 .واجلدير بالذكر أن السمنة يف ارتفاع يف الوقت الذي ترتاجع فيه أرقام نقص التغذية يف العامل 

 

فهي مشكلة بالنسبة للبلدان املتقدمة ولكن أيضا بالنسبة للبلدان النامية، بالنسبة لألسر الفقرية واألسر الغنية،  

  .إنها مشكلة ال سيما يف البلدان ذات الدخل املتوسط

 

  .وتغري املناخ هو اجملال الثاني الذي نقرتح زيادة االهتمام به يف الفرتة القادمة 

 

  .فهو، كما ال خيفى على أحد، يؤثر تأثريا مباشرا يف األمن الغذائي والزراعة 

 

ويؤثر يف مجيع البلدان، ال سيما يف املناطق اجلافة اليت يعيش فيها السواد األعظم من الفقراء واجلوعى يف  

 .العامل

 

 كمــا ُيعــّرض تغــري املنــاخ بقــاء بعــض الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة للخطــر، كمــا ذّكرنــا بــذلك البارحــة   

 .مندوب كرييباس

 

فقد تبادلنا أطراف احلديث بعد حفل توزيع اجلوائز، وشكرني على اجلائزة اليت حصل عليها وقال إنه يأمل 

 .لسنوات عديدة قادمةأن يكون هناك جدار ليضع عليه الشهادة 
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وكرييباس، كما تعلمون، تبعد بأمتار قليلة فحسب عن مستوى سطح البحر، ومستوى سطح البحر يرتفع  

 .بسرعة

 

 .وإذ حنتفل اليوم باليوم العاملي للمحيطات، امسحوا لي أن أذّكركم بأنهم أيضا معرضون لتغري املناخ 

 

ر ودرجات احلرارة، بل إن محوضة احمليطات هي أيضا آخذة فاألمر ال يتعلق فحسب بارتفاع مستويات البح 

يف االرتفاع ألنها متتص املزيد من ثاني أكسيد الكربون. كما أن النظم اإليكولوجية آخذة يف التدهور. وسيؤدي هذا الوضع 

 .إىل تبعات وخيمة إذا ما استمر على هذا احلال

 

بادرة النمو األزرق اليت تقرتح دمج مصايد األمساك واإلدارة وهلذا السبب، يتمثل أحد إجراءاتنا العاملية يف م 

 .البيئية املستدامة يف املناطق الساحلية واحمليطات

 

 .وليس هناك وقت للتشاؤم مع تغري املناخ. فقد آن األوان للعمل. وستدلو الفاو بدلوها يف هذا الشأن 

 

ذلك الدول اجلزرية الصغرية النامية، على التكّيف مع  ويتمثل شغلنا الشاغل يف مساعدة البلدان النامية، مبا يف 

تغري املناخ. وأود أن أضيف أن الزراعة، مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والغابات، تنطوي أيضا على 

 .إمكانية التخفيف من وطأة انبعاثات غازات الدفيئة

 

 .لغذائي والتكيف مع آثار تغري املناخ والتخفيف من حدتهاوبفضل السياسات السليمة، نستطيع زيادة األمن ا 

 

ولكن هذا سيقتضي القيام بتحول من النهج املهيمن القائم على االستخدام املكثف للمدخالت إىل نظم غذائية  

 .أكثر استدامة وقدرة على الصمود

 

 وهلذا التغيري مثن. وهو مثن ال يستطيع املزارعون الفقراء وصيادو األمساك وجمتمعات السكان األصليني،  

 .وال سيما يف البلدان النامية، دفعه لوحدهم. فهم حباجة إىل دعمكم

 

 .فيهوقد قمنا بالفعل بإنشاء حساب أمانة لدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية، وإني أحثكم على املساهمة  

 

وواقع األمر أننا أنشأنا أيضا حساب األمانة للعمل من أجل التغذية. ونظرا إىل تقليص ميزانية برناجمنا 

  .العادي، مثة حاجة إىل زيادة املساهمات الطوعية لتعزيز جهودنا يف هذين اجملالني

 

 .وحنن نرحب جبميع مساهماتكم، سواء أكانت كبرية أم صغرية 
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  والسادة،حضرات السيدات 

 

 .بلدا من تقدم كبري يف مكافحة اجلوع 72البارحة، قمنا باإلقرار مبا حققه  

 

املشرتكة، من بينها: اإلرادة السياسية،  العناصرولكل بلد جتارب خمتلفة، ولكن قصصها تنطوي على بعض  

 .والنمو االقتصادي الشامل، والزراعة األسرية، واحلماية االجتماعية

 

 .اليت تعترب موضوع هذا املؤمتر جتماعيةواحلماية اال 

 

 .وم السبت يف حماضرة ماكدوغالي Lula da Silvaق فأنتم بكل تأكيد تتذكرون ما قاله رئيس الربازيل الساب 

 

مليون شخص البقاء خارج خط الفقر بفضل برامج احلماية االجتماعية اليت تعترب  150اليوم، بإمكان حوالي  

 .لرئيسي للجوع اليوم، وهو: عدم كفاية إمكانية احلصول على األغذيةضرورية للتصدي للسبب ا

 

املسألة جيب أن  هولكن ال ميكننا أن نعول فقط على احلماية االجتماعية للقضاء على اجلوع والفقر املدقع. فهذ 

  .تكون جزءا من عمل أوسع نطاقا يشمل الدعم اإلنتاجي، والصحة، والتعليم، وغري ذلك بكثري

 

ويتعني علينا، من الناحية املثالية، إجياد الوسائل الكفيلة جبمع هذه العناصر معا خللق دورات محيدة من  

 .التنمية احمللية

 

، فإن إعطاء التحويالت النقدية للمرأة يف األسر يؤدي إىل متكني النساء ومساعدتهن  Lulaوكما ذكرنا الرئيس 

 .على ضمان استخدام أكثر مسؤولية للدخل

 

وميكن لألسر، بفضل املال الذي يف حوزتها، شراء املواد الغذائية حمليا، وهو ما حيفز الزراعة األسرية اليت  

  .ميكن أن توفر وجبات مدرسية صحية لألطفال

 

 .جيب علينا البحث عنه هو الذياحلاالت املتعددة اليت تعود بالنفع على اجلميع  من نوعالوهذا  

 

 .هناك حاجة ملحة للعملأن  إىل وامسحوا لي أيضا أن أشري 

 

فنحن نستطيع القيام باملزيد وبشكل أفضل، وجيب علينا فعل ذلك. وحنن نستطيع إسراع وترية استجاباتنا  

 .وتعزيزها، وجيب علينا فعل ذلك
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مليون شخص  800وجيب علينا القيام بذلك اآلن ألنه، رغم كل ما أحرزناه من تقدم، ال يزال هناك قرابة  

 !نون من اجلوع يف العامل. وكما ال ميكن للتكيف مع تغري املناخ االنتظار، فإن اجلوعى ال ميكن أن ينتظروا أيضايعا

 

وإن الفاو على أهبة االستعداد لزيادة دعمها جلميع البلدان اليت تأخذ على عاتقها االلتزام السياسي بتعزيز  

 .اجلهود ملكافحة اجلوع وسوء التغذية

 

 السيدات والسادة،حضرات 

 

الذكرى السبعني إلنشاء منظمتنا. وخالل عقودنا السبعة األوىل، أسهمنا بشكل كبري يف  2015يصادف عام  

 .زيادة اإلنتاج الغذائي. واليوم، جيب أن تتمثل مساهمتنا يف القضاء على اجلوع

 

يف الفاو. وسيتم اعتماد القضاء على اجلوع وسوء التغذية  يءاجلرفأنتم قد سبق وأن تعهدمت بهذا االلتزام  

 .أهداف التنمية املستدامة يف وقت الحق من هذا العام منباعتباره اهلدف الثاني 

 

 .وإن بلوغ ذلك يف متناول أيدينا، إذا قمنا بالعمل معا وحتويل أقوالنا بااللتزام إىل عمل ملموس 

 

أن نكون اجليل الذي يقضي على اجلوع وسوء التغذية. وأولوييت هي كاآلتي: ضمان األمن الغذائي  وميكننا 

 .والتغذوي للجميع

 

 وأشكركم على ثقتكم، وأشكركم على دعمكم، وأشكركم على اهتمامكم. 


