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بيان المدير العام

 الذي التزامكم ةللغاي أمث ن وإين. املؤمتر هذا يف الكثيف حضككوركم على مجيًعا وأشكككركم بكم أرح ب أن بداية أود  
مت .اليوم هنا حضوركم خالل من مجيًعا عنه عّب 

 الوزراء لرئيس واحد ونائب واحد وزراء ورئيس واحد دولة رئيس حضككككككككككور سككككككككككيسككككككككككج ل األسككككككككككبوع، هذا وخالل
 مشاركني( وتسعة ومائة ألف) 1 109 جمموعه وما لألعضاء وفًدا 176و للوزير نائًبا 16ومسجلني حىت الساعة  وزيرًا 82و

.املدين واجملتمع اخلاص القطاعممثلني عن و  الدولية املنظماتالعديد من  فيهم مبا مسج لني،

 كل    لسان على و  للت مسعناه كما  املستدامة، التنمية إىل بالنسبة والزراعة األغذية أمهية على واضحة داللة هذا ويف
 أكمل على نسكككككككتكشكككككككف أن بنا وجيدر. Pietro Parolin الكاردينال ونيافة الوزراء، رئيس ،Gentiloni السكككككككيد معايل من
 .2030 امع خطة تنفيذ سبيل يف تقدمها أن املستدامة والزراعة األغذية نظم باستطاعة اليت املسامهات مجيع وجه

 منها 6 عن يقل   ال ما ويتصككككككككككل.  األسككككككككككبوع هذا طوال جانبًيا حدثًا 19 إعداد على املنطلق هذا من عملنا وقد
 الفرص لنا سكككككككككككتتا و . ناأمام املاثلة الرئيسكككككككككككية التحديات أحد اليوم هو املناخ فتغري. املؤمتر هذا موضكككككككككككوع وهو املناخ بتغري

.أخرى مورأ مجلة بني من واهلجرة، املياه وندرة والتغذية الغذائي واألمن املناخ تغري بني القائمة العالقات ملناقشة
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  والسادة، السيدات حضرات

 العاملي، وىاملسككككككت على اجلوع مكافحة بشكككككك ن جيدة أخبارًا اليوم إليكم أزف   أن باسككككككتطاعيت كان  لو أمتىن كنت 
 تاحةامل األولية فالبيانات. احلظ   لسوء كذلك  ليست احلال لكن  . 2015 عام يف األخري املؤمتر خالل به قمت ما غرار على
 النهائي الرقم روسكككككيصكككككد آخذ يف االرتفاع من جديد. العامل يف التغذية ناقصكككككي عدد أن   إىلبالنسكككككبة إىل هذا العام  تشكككككري
وهذه، لسككككوء احلظ، . 2017 لعام والتغذية الغذائي األمن حالة عن التقرير إطالق مع بالتزامن أيلول/سككككبتمّب شككككهر خالل

 ليست أخبارًا طي بة.

 سككككككككككككككامأق يف اجملاعة انتشككككككككككككككار عن أُعلن العام، هذا من سككككككككككككككابق وقت ففي. امتامً  تفاج وا مل أنكم من واثق وأنا
 وصككدرت .بسككبب اجلوع املني ة وافتهم قد األشككخاص آالف يكون اجملاعة، انتشككار عن يُعلن وعندما. السككودان جنوب من

ا  األوضككككاع ذههب ويت ثر. واليمن نيجرييا شككككرق مشالالصككككومال و  من كل  يف جماعة حبدوث مرتفع خطر بوجود إنذارات أيضككككً
. املذكورة األربعة البلدان على موزعني نسمة مليون 20 قرابة

 وجود وإن  . 2030 سككنة حبلول اجلوع على القضككاءبشكك ن من توصككلنا إىل اتفاق  سككنتني من أقل   بعد هذا وحيدث
 قامت ما إذا قطف يكون اجلوع على فالتغلب. كاف    غري ولكنه. أساسي أمر هو اجلوع على بالقضاء راسخ سياسي التزام

عوب ب مس هناك الشكككككككف .واحمللي الوطين املسكككككككتويني على خاصكككككككة ،ملموسكككككككة إجراءات شككككككككل على تعهداهتا برتمجة البلدان
احلاجة إىل العمل. 

 القضكاء سكبيل يف عامليةال جهودنا إىل بالنسكبة متزايدة حتديات على اليوم تنطوي املناخ تغريت ثريات و  النزاعات إن   
 هكذه ومجيع. ممتكدة أزمكة من تعكاين بلكًدا 19 وجود إىل حكاليًكا والزراعكة األغكذيكة منظمكة وتشككككككككككككككري. املكدقع والفقر اجلوع على

 .ضار ة مناخية أحداث مع ترتافق ما غالًبا ،داخلية عنف وأعمال نزاعات من تعاين بلًدا 19 عددها البالغ البلدان

. داعيات تغري املناخوبت نزاعاتبال تت ثر   مناطق يف العامل يف اجلوع يعانون ممن تقريًبا املائة يف 60 نسككككككككككككككبة وتعيش
 نهمم الكثريين أمام حل   من يكن ومل. اضكككطرابات من معيشكككتهم سكككبل عانت وقد. األرياف سككككان من معظمهم يف وهم

 الضكككككككعف مبقدار داخلًيا والنازحني الالجئني عدد ازداد فقد وبالفعل،. الضكككككككائقة بسكككككككبب اهلجرة إحصكككككككاءات زيادة سكككككككوى
. تقريًبا نسمة مليون 60 عددهم يبلغ حيث 2015و 2007 سنتني بني

 األيدي كتويفم نبقى أن باستطاعتنا ليس لكن. األزمات هلذه حد لوضع احلل   مفتا  احلال بطبيعة هو والسالم
 .املمتدة واألزمات النزاعات خالل اجلوع ملكافحة بالكثري القيام مبقدورنا بل ال. السالم حيل   أن بانتظار

 عملوني همءوشككككككككككككككركا الزراعية للتنمية الدويل والصككككككككككككككندوق العاملي األغذية وبرنامج والزراعة األغذية منظمة وإن  
 العيش بلسككككككك حلماية إمنائية إجراءات مع نقدمها اليت اإلنسكككككككانية املسكككككككاعدة وترتافق. الضكككككككعيفة الفئات ملسكككككككاعدة جاهدين
 إنتاج واصككككلواي لكي األشككككخاص هلؤالء املناسككككبة الظروف توافر ضككككمان مبكان األمهية ومن. واسككككتعادهتا الزراعة على القائمة
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ألفراد إنقاذ افال ميكننا  .عيشكككككككككهم سكككككككككبل إنقاذ من لنا بد ال األروا ، إنقاذ أردنا ما وإذ. حيثما يعيشكككككككككون اخلاص غذائهم
 ووضعهم يف خميمات.

 للتنمية الدويل الصندوق رئيس ،Gilbert Houngbo السيد املنّب هذا على اليوم جانيب إىل يكون أن ويسرين 
 .العاملي األغذية لّبنامج التنفيذي املدير ،David Beasley والسيد الزراعية،

 إحراز شككك نب أفكارنا أفضكككل بشككككل سكككتتبلور ،"اجلوع على القضكككاء" عن اجلانيب احلدث خالل اليوم، ظهر وعند
ا املنظمة تقيم اخلميس، ويوم. اجلوع مكافحة يف تقدم ا حدثًا أيضككككككككككً  جراءاتإل وسككككككككككنعر . واجملاعة النزاعات عن خاصككككككككككً

 .اآلن حىت نتائج من حتقق ما أيًضا وسنتشاطر ملموسة

 والسعادة، املعايل أصحاب

 العمل نامجبر  وضكككككككككع جرى وقد. املنظمة ختوضكككككككككها اليت التغيري عملية يف أخرى هامة خطوة املؤمتر هذا يشككككككككككل
 جمال يف املنظمة عمل مع يتماشى مبا ،2021-2018 للفرتة األجل املتوسطة اخلطة إىل إضافة املقبلة، املالية للفرتة وامليزانية
 أهداف من ديدالع كما  نفسككها املقاصككد اخلمسككة االسككرتاتيجية ألهدافنا سككتكون أخرى، وبعبارة. املسككتدامة التنمية أهداف
 .املستدامة التنمية أهداف من 15 لك مقصًدا 40 حتقيق يف املسامهة إىل عملها خالل من املنظمة وتسعى. املستدامة التنمية

 لعام ملسككككككككككككككتدامةا التنمية خطة يف والزراعة األغذية حتتلها اليت املركزية املكانة بفضككككككككككككككل املواءمة هذه أمكنت وقد
ا. 2030  غرار لىع ،تصكككككككالً مو  ومرتابطًا تكامالً م هنًجا املنظمة اعتمدت املاضكككككككية، اخلمس السكككككككنوات مر   على ألنه، وأيضكككككككً
 .املستدامة التنمية أهداف

 ضكككككككمنها ومن. األولوية ذات العشكككككككرة اجملاالت يف الفنية قدراهتا تعزيز املنظمة تعتزم املقبلة، السكككككككنتني فرتة وخالل
 سبل ودعم واهلجرة املياه، وندرة الفقر، من واحلد املستدام، الزراعي واإلنتاج معه، والتكيف املناخ تغري وط ة من التخفيف
صكككككحة "أعمال  وجدول واحلراجة األمساك ومصكككككايد التغذية جماالت يف عملنا وسكككككنواصكككككل. بالنزاعات املت ثرة الريفية العيش
 التقين التعاون لّبنامج املخصككككككككككصككككككككككة النسككككككككككبة رفع على حالًيا ونعمل. امليكروبات مضككككككككككادات مقاومة " مبا يف ذلكواحدة
.يف دورته األخرية املؤمتر به طالب كما  ،ساسيةاأل امليزانية من املائة يف 14 إىل

ا أشككري أن يل وامسحوا   جمال يف لناعم حجم على كبري  حد إىل تؤثر سككوف املسككتدامة التنمية أهداف أن   إىل أيضككً
. لأللفية اإلمنائية األهداف إطار يف فقط مؤشكككككككككرات 4 عن مسكككككككككؤولة املنظمة كانت  فحسكككككككككب، وللمقارنة. اإلحصكككككككككاءات

.أضعاف بستة أكّب وهذا. مؤشرًا 25 رعاية يف تشارك أو راعية املنظمة فإن   املستدامة، التنمية ب هداف يتعلق ما ويف
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 والسادة، السيدات حضرات

ويسكككرين  .السكككابقة املالية الفرتة خالل املنظمة حققتها اليت النتائج 2015-2014 للفرتة امجالّب  تنفيذ تقرير يعر  
 األعضككككككككككاء هذا وسككككككككككاعدغايات املخرجات قد أجنزت بالكامل، فيما مت  ختطي ثلثيها.  منتقريًبا  املائة يف 90 أن أعلن أن  

 للقياس قابالً و  هاًما اوقعً  حتقق أهنا أي بالفعل، تنجز املنظمة فإن   لذا. املنشككككككككككودة النواتج من تقريًبا املائة يف 80 إجناز على
 .الوطنية وخاصة واإلقليمية العاملية املستويات على

ا وهذا  رمسية ةبصكككككككككككور  تقر   األعضكككككككككككاء البلدان أن   نرى أن ويسكككككككككككرناالذي أطلقناه.  الالمركزيةبرنامج  نتيجة أيضكككككككككككً
 تعتّب واملتقدمة النامية انالبلد من العديد من الواردة الوطنية التقارير وإن  . بكثري وفعالية كفاءة  أكثر اليوم باتت املنظمة ب ن  
. املال مقابل القيمة توفر منظمة أهنا على والزراعة األغذية منظمة اآلن

ا هو األداء وهذا  أننا هذا نم واألهم  . املنظمة تركيز حمور تعزيز مبوازاة اهليكلة إلعادة داخلي جهد نتيجة أيضككككككككككككككً
 الفنية لقدراتنا سكككتقلامل التقييم إليه خُلص ما وهذا. ككل    الفنية بقدراتنا املسكككاس دون من املنظمة ترتيب نعيد أن اسكككتطعنا
 الفنية هتاقدرا الكمي ة، الناحية من زادت، قد املنظمة أن   إىل التقرير ويشكككككككككككككري. العام هذا من سكككككككككككككابق وقت يف ُعر  الذي
تم هذا وحنن نفتقر إىل هنج نوعي وسي .امليدانية واملكاتب الرئيسي املقر من كل  يف ،2016 إىل 2012 من املمتدة الفرتة يف

. ممكنة صةعلى املستوى الداخلي يف أقرب فر 

 أصحاب املعايل والسعادة،

 خنفا ا حدوث يعين وهذا. اإلمسية العادية امليزانية بنفس نعمل وحننعند اسككككككككتلمت مهامي،  2012 سككككككككنة منذ 
 بقيمة املاضية خلمسا السنوات خالل وفورات حققنا ذلك، ومع. األخرية الثالث املالية الفرتات خالل احلقيقية امليزانية يف

 ةاإلداري الوظائف مواصككككككككككككككفات حتديد وإعادة الكفاءة زيادة عن النامجة املكاسككككككككككككككب بفضككككككككككككككل أمريكي دوالر مليون 116
. باالستشاريني أيًضا واالستعانة

ا قمنا ولكن نا  الفرتة خاللو  يف املسكككتقبل. املسكككار هذا على قدًما املضكككي من نتمكن ولن. جذرية باقتطاعات أيضكككً
ا الرتكيز سكككككككنزيل املقبلة، املالية  وإننا. األولوية اتذ اجملاالت يف االسكككككككتثمار من ميكننا مبا احملددة األنشكككككككطة بعض عن أيضكككككككً
 امليزانية على ةجديد مرة اإلبقاء اقرتحت فقد لذا،. ضككككككاغطة مالية صككككككعوبات تواجه البلدان أن   ونعرف. متاًما الواقع نعرف
دورة احلالية للمؤمتر ال إىل توصككككككككية ورفع على هذا االقرتا  املنظمة جملس صككككككككادق ولقد. القادمة املالية للفرتة اإلمسية العادية
 .عليه للموافقة

 .الطوعية املسامهاتهبا  تتسماليت بالنسبة إىل املنظمة  كثر فأود  تذكريكم باألمهية احليوية أكثر  السياق، هذا ويف
ا وتشكككري األولويات توضككك  معلومات مذكرة بإعداد وقمنا  مسكككامهات صكككيصخت فيها نتوقع اليت واألنشكككطة اجملاالت إىل أيضكككً
 منظمة فبلدان. املنظمة يف املالية مواردها اسككككككككككككككتثمار أجل من للبلدان وجهته الذي النداء أكرر أن يل وامسحوا. طوعية
 الفرتة خالل املقررة اشككككرتاكاهتا من أقل   أمريكي دوالر مليون 70 قرابة سككككتدفع مثالً  االقتصككككادي امليدان يف والتنمية التعاون
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 ،هنا بقيتُ  لكي لبلدانا مجيع أناشكككد وإين. احلالية دورته يف املؤمتر عليه سكككيوافق الذي اجلديد اجلدول بفضكككل القادمة املالية
 .اجلديدة املقررة اشرتاكاهتا جمموع ستتخطى اليت املالية مواردها ،املنظمة يف

 والسادة، السيدات حضرات

 قدرتنا من ةالثق أمت   على زلتُ  ال اجلوع، مكافحة يف األخرية الصككككككككككككككعوبات رغم أنه إىل أشككككككككككككككري أن اخلتام يف أود   
 .اجلوع على القضاء جيل نصب  أن على

وليس فقط  منا ردف كل    كفا   هو الكفا  وهذا. به للوفاء الالزمة واملعرفة األدوات ولدينا عاملًيا التزاًما قطعنا لقد
 ميع.وال بد  من تضككككككككككككككافر جهود اجلمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي والصككككككككككككككندوق الدويل للتنمية الزراعية. 

 أفريقيا يف ريفيةال املناطق يف اليوم حيدث فما. كذلك  تكون أن إال ميكن وال. عاملية أهداف هي املستدامة التنمية  هدافف
 تثبته اهلجرة.وهذا ما . العامل منأخرى  عديدة مناطق ت ثرياته تطال الالتينية أمريكا أو آسيا أو

الضعفاء، سكان السكان  إمهال ميكن وال. سالم دون من تنمية مستدامة وال تنمية مستدامة دون من سالم ال
. أمل ديهمل يبقى ولكي يكافحوا لكي املؤاتية الظروف توفري بنا وجيدر. منهم والنسككككككككككككككاء الشككككككككككككككباب سككككككككككككككيما ال ،الريف
 .الغذاء يف اإلنساين حقهم ميارسوا ولكي

. املستدامة زراعيةال التنمية تشجيع إىل بالنسبة األمر وكذلك. يف صميم والية املنظمة هو اجلوع على القضاء إن  
 .للجميع اوأمنً  دالً ع وأكثر أفضل عامل بناء يف نساهم لكي لواليتنا أوفياء وسنبقى

.إصغائكم حسن على اوشكرً 


