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 ، رئيس مجهورية إيطاليا،Sergio Mattarellaخامة السيد ف

 الرئيس املوّقر للدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة،
 ،Khalid Mehboobالسيد  املستقل للمجلس،السيد الرئيس 

 السيدات والسادة الوزراء ورؤساء الوفود،
 حضرات السيدات والسادة،

 ب بكم يف الدورة الثانية واألربعني ملؤمتر املنظمة.أرحّ 

 فرانسيس خالل العامني املاضيني.  الباابقداسة احلرب األعظم  تقدير كل الدعم والتضامن منأميا  روأقدّ 

ويتشّرف مجيع أحناء العامل. مشارًكا من  1 332قياسي للمشاركني بلغ  بعدديف اتريخ املؤمتر األوىل االفرتاضية  الدورةتبدأ هذه و 
 وزيرًا و�ئب وزير. 119املؤمتر حبضور 

 ،الكرام الضيوف
 تالقي عوامل ستمنعنا، يف حال مت جتاهلها، من القضاء على اجلوع وسوءيف الوقت احلايل. ونشهد  يف فرتة حرجةمنّر إنّنا 

اجلائحة زال تال . و 2019يف عام شخص ماليني  10عدد اجلياع يف العامل مبقدار وقد ازداد  التغذية جبميع أشكاله يف العامل.
 يعانون من اجلوع املزمن يف العامل شخص آخر إىل عداد األشخاص الذين مليون 132إضافتها كبريًا من خالل   اتلحق ضررً 

 فريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية.أيف احلاصل طة التأثري الكبري تظهر اخلريو  .2020 حبلول �اية عام

. انعدام األمن الغذائي احلاد يرقى إىل أزمةمن مستوى  بلًدا 55مليون شخص يف  155يف صفوف  جتّلىإضافة إىل ذلك، و 
انعدام األمن الغذائي وأحدث تصنيفات  واإلطار املنسقتصنيف متكامل ملراحل األمن الغذائي تعرض هذه اخلريطة أحدث و 
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ابللون املبّينة ، مراحل األمن الغذائيتصنيف من  أو أعلى 3املرحلة البلدان املدرجة يف  ومترّ  يف مجيع أحناء العامل. ،احلاد
 تتخذمل  ما مراحل األمن الغذائيتصنيف من أو أعلى  4املرحلة  توصل البلدان إىلأزمات ميكن أن االت الربتقايل، حب

، أو تلك اليت عانت من صدمات مناخية اليت متر حباالت نزاعلبلدان إىل اهذا هو احلال ابلنسبة و إجراءات على الفور. 
 .كربى

واصل ارتفاع ز�دة الوزن ويت .زال تقزم األطفال مرتفًعا بشكل غري مقبولال ي عند النظر يف أشكال أخرى من سوء التغذية،و 
عدد  عنيزيد  السمنةعدد األشخاص الذين يعانون من ، كان 2012يف عام و . لفقرية على السواءيف البلدان الغنية وا لسمنةوا

مليارات نسمة يف العامل عن حتّمل كلفة أرخص منط غذائي  ثالثةعجز أكثر من ي فيما األشخاص الذين يعانون من اجلوع
 صحي. 

 .نصبو إليهيتيح لنا فهم حاضر� حتديد املستقبل الذي و 

 يف املائة كحد أقصى. 5يتعني خفض نقص التغذية إىل  :2030ية ابألهداف اليت نريد أن حنققها حبلول عام وحنن على درا

جب احلد من ز�دة الوزن يف كل مكان لتصل و  جيب أن تصبح األمناط الغذائية الصحية ميسورة الكلفة ابلنسبة إىل اجلميع!
يف  5يتعني احلد من السمنة حبيث ال تتجاوز و  يف املائة، أي على غرار ما كانت عليه يف مثانينات القرن املاضي. 15إىل 

عدم املساواة بشكل كبري من  أوجه جيب احلد منو  جيب التقليل بدرجة كبرية من تقزم األطفال.و  املائة يف أي بلد كان.
 بشكل مستدام. يف الريفأجل احلد من الفقر 

 أهداف اتفاقية ابريس.حتقيق و  ،وز�دة كفاءة استخدام املياه يف الزراعة ،تدهور األراضيعلى مستوى  احلياديةحتقيق نا جيدر ب

 ،نو ن املوقر و املشارك لسادةا
. ويشمل ذلك زراعة األغذية وحصادها وجتهيزها وتوزيعها الغذاء من املزرعة إىل املائدة رحلةيغطي النظام الزراعي والغذائي 

للمعيشة، وكل شخص ونشاط  شكل أيًضا سبيالً تهي . و املنتجات غري الغذائيةتجارة فيها واستهالكها؛ ويشمل أيًضا وال
  واستثمار وخيار له دور يف إيصال هذه املنتجات الغذائية والزراعية إىل متناولنا.

منظور النظم  النظر إىل التحد�ت املاثلة أمامنا من ، ال بد لنا من2030ومن أجل حتقيق األهداف املنشودة حبلول عام 
 والعمل بطريقة شاملة. الزراعية والغذائية

فيها.  انالفقر وعدم املساواة متوطنو  نتائج األمن الغذائي والتغذية اليت نريد حتقيقها؛الغذائية و الزراعية  نظمنا حتققال و 
 .ناكوكبوأتثريها على  وسبل العيش فرص العمل حيث ا من عند قياسه النظام االقتصادي األكربوتشكل هذه النظم 

 .النظم املوّسعةشخص آخر رزقهم من  اتمليار  3.5ويكسب العامل. حول مليار شخص   النظم الزراعية والغذائيةيف يعملو 

 السيدات والسادة، حضرات
 يواجه األمن الغذائي العاملي حتد�ت متعددة.

والظواهر املناخية ض النزاعات وتقوّ هذا الوضع. تفاقم إىل اجلائحة فيما تؤدي ، 2014عدد اجلياع منذ عام يتواصل ارتفاع و 
 عدم املساواة. أوجه اجلهود املبذولة للقضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي و  ،االنكماش االقتصادي، و املتطرفة

ليس فقط على ضمان حصول نعمل  وجيدر بنا أنسكان العامل من الضغط على موارد� الطبيعية. ويزيد التعداد املتنامي ل
 املغذية. األغذيةحصوهلم على ، بل كذلك ةاألساسي األغذيةلى ع اجلميع
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 ؛مجايل األراضي يف العامل متدهورةيف املائة من إ 30أكثر من  ويتعّني مواجهة كل ما سبق ذكره يف ظّل حتد�ت كبرية، هي:
 معّرض للخطر.تنوعنا البيولوجي الزراعي و  ؛ العامل تعاين من فرط االستغاللاخلزا�ت اجلوفية يف يف املائة من 20أكثر من و 

يشمل ذلك و  هناك آاثر دائرية ومرتابطة يف شىت النظم الزراعية والغذائية والنظم األخرى، مبا يف ذلك النظم البيئية والصحية.و 
 واألمراض األخرى إىل التغري البيئي. 19-تعود جذور كوفيدو  احليوانية.حاالت انتشار أكثر فتًكا لآلفات واألمراض النباتية و 

، ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيًقا بتدهور املوارد الطبيعية يف هذه احللقة املرتابطة ما هي إال الضحّيةنظمنا الزراعية والغذائية و 
 والصحة، مبا يف ذلك اجلوائح وغريها من األمراض.

 4 عن العامل العام املاضي أن الغاابت تغطي مساحة تزيد قليًال يف غاابت لنظمة لامليُظهر التقييم الشامل الذي أجرته و 
 .يف العامل اليابسةيف املائة من إمجايل مساحة  31مليارات هكتار أو حوايل 

آخذة يف التناقص.  -أهداف التنمية املستدامة أحد مؤشرات  -أن نسبة األراضي اليت تغطيها الغاابت التقييم أيًضا خيرب� و 
 مليون هكتار من الغاابت. 178د العامل خسارة صافية قدرها يف السنوات الثالثني املاضية، تكبّ و 

 حضرات السيدات والسادة،
إىل تدهور  ، وكيف أدتالزراعية والغذائيةعلى النظم  الطويلة األجلحجم آاثرها  نرىبعد مرور أكثر من عام على اجلائحة، 

 خاصة يف البلدان اليت تعاين من أزمات غذائية.و التغذية يف مجيع أحناء العامل، حالة و  األمن الغذائي

كما هو موضح يف ،  املوجودة أصالً و تكثيف العوامل املسببة للهشاشة  :هبا إىل املتصلةوقد أدت اجلائحة وتدابري االحتواء 
يف الضعف اهليكلية  أوجهوكشف  واتساع أوجه عدم املساواة؛ تعاين من أزمات غذائية؛ اليتاملتعلقة ابلبلدان العرض شرحية 

 .أشد الفئات ضعًفا بشدة بشكل خاص علىوالتأثري  ة؛لنظم الزراعية والغذائية احمللية والعامليا

يف البلدان املتوسطة الدخل من الشرحية  ليس فقط يف أفقر الدول ولكن أيًضا -اجلوع يف املناطق الريفية واملدن قد زاد و 
، أتثر دخل األسر الريفية بشكل سليب بسبب اخنفاض مصادر العليا، وحىت يف البلدان املتقدمة. ويف شىت املناطق النامية

 الدخل املتأتية من املزارع وخارجها. 

إنتاج  ويتواصل ابإلمجال ارتفاعطوال فرتة اجلائحة.  مد اإلنتاج الغذائي العاملي على حنو جّيدص من هذا كله، وعلى الرغم
 مع االجتاهات السابقة. متاشًيا األغذية 

 ، أن يتخطى مستوى إنتاج األغذية اإلمجايل املعدالت السابقة.2021عام إىل ابلنسبة من املتوقع و 

وتدابري االحتواء املتصلة هبا على جتارة قدرة النظم الزراعية والغذائية على الصمود، رغم أتثري اجلائحة العرض وتظهر شرحية 
مدة بشكل ، صاالواردات فيهاوظلت التجارة يف املنتجات الغذائية والزراعية، وخاصة  الزراعية يف مجيع أحناء العامل.املنتجات 

االجتاه  بقليل من الزراعية بوترية أعلىاملنتجات جتارة  ، استمر توّسع2015ابلدوالر األمريكي لعام  ملحوظ حىت اآلن. وقياًسا
 يف أسعار املنتجات الغذائية املتداولة.  اهناك ارتفاعً  على املدى الطويل. ويعين التوسع األسرع للقيم مقابل الكميات أن

 التالية، اليت تتضمن مؤشر أسعار الغذاء ملنظمة األغذية والزراعة. العرض ويظهر ذلك يف شرحية 

بلدان النامية، إىل مستو�ت قياسية لفواتري األغذية املستوردة. ورغم قدرة النظم لعديد من الإىل اوقد أدى ذلك، ابلنسبة 
. وذلك 2021نقطة يف مايو/أ�ر  127.1ملنظمة دى ابلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء لفقد الزراعية والغذائية على الصمود، 

  .العام املاضي نئة مما كان عليه يف الفرتة نفسها مايف امل 40أعلى بنسبة 
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 137.6ئة فقط من أعلى قيمة له اليت بلغت ايف امل 7.8على التوايل، وأصبح اآلن أقل بنسبة  شهرًا 12ارتفع املؤشر ملدة وقد 
 الشهر املاضي التعايف من اجلائحة. خالل . وعكست الطفرة اليت حدثت 2011نقطة يف فرباير/شباط 

 األلبان. منتجات  جانب ارتفاع أسعار اللحوم و وأدى ذلك إىل ز�دة الطلب على الزيوت والسكر واحلبوب إىل

وبشكل عام للغاية، أدى اخنفاض اإلمدادات خالل العام املاضي، وسط طلب دويل قوي، إىل ارتفاع أسعار معظم السلع 
 الغذائية.

إلنتاج العاملي وأي تؤدي إىل اخنفاض ا صدمة مناخيةأي  قد تؤديالضعف:  أوجهويف الوقت نفسه، يعكس ذلك بعض 
 على األسعار. التجارية أيًضا قد تؤثر القيودو  األسعار. إىل ضغوط على الكربىز�دة يف الطلب من قبل البلدان املستوردة 

 املؤقت.إن تقليص االحتياطات العاملية يقلل من قدرة التخزين و 

 ضرات السيدات والسادة،ح
عاملي. وابلفعل، من الطراز المدير عام على صياغة ثقافة تنظيمية وحوكمة داخلية لتويل مهامي كمنذ اليوم األول  لقد عملتُ 

 ائها. املاضية، خضعت منظمة األغذية والزراعة ألعمق عمل حتويلي منذ إنش ثنني والعشريناال خالل األشهر

ت األعضاء ويستجيب بشكل يسمح ابلتعاون األمثل عرب القطاعات. ويليب ذلك أولو� وقد أنشأ� هيكًال معيارً� ومر�ً 
تضم شعبنا خربة املنظمة وتقدم الدعم فيما وظيفة حيوية شاملة، تؤدي مكاتبنا اآلن  وابتت أفضل لالحتياجات الناشئة.

  هلا.

 ويتمثل اهلدف يف تركيز منسق وأقوى للمنظمة على أهداف التنمية املستدامة. 

تلبية االحتياجات يضمن والبلدان النامية غري الساحلية ة النامية والبلدان األقل منًوا املكتب اجلديد للدول اجلزرية الصغري ف
 . ذه البلدان وسكا�ا األكثر ضعًفااخلاصة هب

 واستعراضها.  2030ويقوم مكتب أهداف التنمية املستدامة بتنسيق مشاركة الشركات يف متابعة خطة عام 

لصمود الدعم يف جماالت التهديدات وحاالت الطوارئ والقدرة على الصمود. ويقدم مكتب حاالت الطوارئ والقدرة على ا
ويدعم مكتب تغري املناخ والتنوع البيولوجي والبيئة األعضاء يف استجاابهتم لتحد�ت تغري املناخ وفقدان التنوع البيولوجي 

 وتدهور البيئة.

لبيا�ت حرًصا على إسناد األولوية لوذلك ذية والزراعة، اخلرباء االقتصاديني يف منظمة األغ لرئيسأول منصب  قد أنشأتُ و 
 . أولو�ت أخرىمجلة من بني  ،والتحليل اجلغرايف املكاين واالبتكار الرقميالضخمة 

 واستقالليتها. وسع نطاقهاعلى ضمان متانة األساليب العلمية يف عملنا و  علماء يف املنظمةلل ةأول رئيسعمل تو 

 ويعمل مكتب االبتكار اجلديد على ترسيخ روح االبتكار يف املنظمة وتعزيزها. 

 شعبة واحدة، وأنشأ� اكات والتعاون مع األمم املتحدة ضمنشعبيت الشر  قمنا بدمجوقد عزز� املكاتب والفرق احلالية، و 
 وسالمة األغذية. جديدة لدعم املشاريع، واخلدمات اللوجستية، ونظم األغذية  شعًبا

  وظائف جديدة، مثل وظيفة مسؤول الشؤون األخالقية ووظيفة أمني املظامل. استحدثنا كما
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عزز� مركز االستثمار التابع للمنظمة  فقدظيفتها التعاونية القوية: ما لدينا من مراكز وعلى و  وحنن نركز بشكل خاص على
 تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشأ� ووطد� .املركز املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العامليةو 

 .ذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذريةاملركز املشرتك بني منظمة األغ

أكثر من ذلك، من خالل حتديث أساليب عملنا وحتسني الشفافية. مثل جتديد اليت أطلقناها  صالحة اإلحققت عمليو 
 وخطاابيت للجمهور. وجود� على اإلنرتنت، حيث متت إاتحة مجيع اجتماعايت وتفاعاليت 

ومدير ورئيس اخلرباء االقتصاديني يس العلماء ورئمن نواب املدير العام الثالثة املؤلف  فريق القيادة الرئيسي وقد أنشأتُ 
 الديوان. 

جيسد النهج التعاوين اجلديد ملنظمة األغذية هو يف مجيع جماالت والية املنظمة و مبسانديت هذا الفريق الديناميكي  قوموي
 زراعة.وال

 حطمنا الصوامع! لقد  – الصغرية وأقول ال للممالك

 كما قمنا بتمكني مستو�ت اإلدارة املختلفة.

 وتضم االبتكارات األخرى األوىل من نوعها، نظام اإلبالغ املزدوج، الذي يضمن الشفافية والعمل اجلماعي!
دور أساسي ("ألف)" ودور اثنوي ("ابء") يف خط اإلبالغ، حيث يؤدي الدور "ابء" وظيفة مكملة بدعم وحتديث وهناك 

  منتظمني.
 ومنتجة. سليمةوقد ركز� على خلق بيئة عمل 

وتشمل املبادرات األخرى األوىل من نوعها يف اتريخ املنظمة إنشاء جلنة شؤون املرأة وجلنة شؤون الشباب. وتقود هااتن 
أ�ما أدات دورًا  كمااللجنتان اإلثراء الوظيفي واملشاركة داخل منظمة األغذية والزراعة وتشكالن منصتني ملشاركة األعضاء.  

 خالل اجلائحة واألوقات الصعبة.خاصة  لق شعور ابلرتابط واالنتماء خالل العام املاضي.خغاية أيًضا من أجل لل إجيابًيا
 ! اليت ترحب بكم اليوم ةهذه هي منظمة األغذية والزراعة اجلديدبنينا أسرة كربى هنا. قد ل

ذات هيكل مسطح ومسؤول ومتماسك جديدة لألغذية والزراعة  منظمةمنظمة حتدد ثالثة أبعاد للشفافية والعمل اجلماعي! 
منظمة مرنة وشاملة  والبريوقراطية قدر املستطاع. اإلنفاقلتصبح منظمة أكثر كفاءة ومساءلة من خالل خفض تكاليف 

 .ومبتكرة تركز على خدمة أعضائها بشكل أفضل. ومنظمة توسع تعاو�ا مع الشركاء يف مجيع أحناء العامل
هذه هي منظمة األغذية والزراعة ارق. فلدعم وإحداث طليعة تقدمي ا ، ومن خالل كو�ا يفامبعرفة وخربة معرتف هبما عامليً 

 .اليت أنشئت من أجلهامن التاريخ، تسرتشد ابلنصوص األساسية وتركز على واليتها  عاًما 75تجذرة بقوة يف امل –اجلديدة 

 حضرات السيدات والسادة،
ات والتطورات اليت حتيط بنا نطرح السؤال التايل: كيف ميكن ملنظمة األغذية والزراعة أن تصبح أكثر جيعلنا حتليل التغريّ 

ة تدعم أعضاءها يف التغيريات التحويلية كيأنّه ينبغي هلا أن تكون منظمة دينامي يف اعتقادي؟ مالءمة للوفاء ابلغرض املنشود""
 الالزمة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة.

منظمة األغذية والزراعة اليت تفتح الباب للعامل الرائع لألغذية والزراعة الرقمية. ألّن مستقبل الزراعة حيتاج إىل كون أن ت
االستناد إىل العلم واالبتكارات والتطبيقات الرقمية. فاالبتكارات يف التكنولوجيات والسياسات ومناذج األعمال التجارية 

 .امن أجلهستعمل و نبثق من الشعوب وطرق التفكري ست
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، وتعزيز تسالسل اإلمدادااألداء اجلّيد لحتقق مكاسب كبرية من حيث ز�دة الكفاءة، وتيسري  وميكن للتطبيقات الرقمية أن
 االستدامة. 

وقد  منظمة األغذية والزراعة قيادة اجلهود العاملية جلعل هذا املستقبل للنظم الزراعية والغذائية حقيقة واقعة. على يتعّني و 
املسافات  تصراملاضية منظمة األغذية والزراعة الرقمية اليت تربط بني مجيع املوظفني وخت ثنني والعشريناالأنشأ� خالل األشهر 

 واملناطق الزمنية. 

 وقد أظهرت املنظمة قدرة استثنائية على االنتقال إىل طرق عمل جديدة خالل األوقات الصعبة. 

 تنا.منصّ  نت الدور املركزي لواليتنا وسهولة وصول األعضاء واملزارعني واملستهلكني والشركاء إىلويبّني وجود� اجلديد عرب اإلنرت 

 .كوننا يف الطليعةأسرة األمم املتحدة،   ضمنوما زلنا نقود املفهوم الشامل للمنظمة الرقمية 

ا بيد، اليت تستند إىل األدلة وأتخذ بزمامها مبادرهتا الرئيسية للعمل يدً  يفأعضائها اخنراط منظمة األغذية والزراعة حباجة إىل 
 حظوًة، جلمع بني خمتلف اجلهات الفاعلة ملساعدة البلدان والشعوب األقلّ ترمي إىل اة بوصفها آليّ  املبادرة قوةً  وتزدادالبلدان. 

 من أوجه انعدام املساواة يف الدول ويف ما بينها. واحلدّ  حّد للجوع وسوء التغذية، ووضع على الفقر، القضاء هبدف

اليت انضمت إىل املبادرة حىت اآلن، جيري تقدمي الدعم الرئيسي لتحديد وتوجيه التمويل إىل املناطق  39يف البلدان الـ و 
  .كرب الفرص االقتصاديةميكن فيها فتح الباب أمام أ اليت

الدول األعضاء يف املنظمة من ملنصة اجلغرافية املكانية التابعة للمبادرة  مستخدم من مجيع 000 38وقد استفاد ما يزيد عن 
 اليت تتضمن نظًما لتحليل البيا�ت الضخمة ووضع مناذج جغرافية مكانية املتطورة. 

ة ويرّكز هذا الرب�مج على التكنولوجيات الرقمية من أجل حتسني اإلنتاج وإدار  قرية رقمية. 000 1بر�مج كذلك وأطلقنا  
 األعمال التجارية الزراعية، واخلدمات ذات الصلة االجتماعية واملوّجهة حنو األسواق واخلاصة ابلعمليات الزراعية. 

يرّكز على "الزراعة اإللكرتونية" من أجل حتسني اإلنتاجية ابستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت واحللول و هو 
 الرقمية ذات الصلة. 

لى أنواع خمتلفة من اخلدمات االجتماعية ع صول املزارعنيحلمزارعني" اليت ترّكز على تعزيز وعلى "اخلدمات الرقمية ل
 واالقتصادية. 

جماالت الصحة والتعليم  وعلى "اخلدمات الرقمية لدعم التحول الريفي" من أجل كيفية سبل تقدمي اخلدمات العامة يف
 عية. والوظائف والرفاه، والسياحة اإليكولوجية والسياحة الزرا

مجيع العناصر الرقمية الالزمة لدعم حتّول النظم الزراعية والغذائية والتنمية الريفية الالزمة لتحقيق  الشاملوجيمع هذا النهج 
 أهداف التنمية املستدامة.

 حضرات السيدات والسادة،
 وبكل فخر: ، نعرض عليكملتحد�ت والفرص العاملية، ومواصلة بناء منظمة تفي ابلغرض املنشودستجابة لاالسعًيا إىل 

وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  ؛2025-2022توسطة األجل للفرتة املواخلطة  ؛2031-2022للفرتة  االسرتاتيجياإلطار 
2022-2023. 

 مت اتّباع عملية غري مسبوقة ومذهلة إلعداد اإلطار االسرتاتيجي.قد و 
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لى ع وغريهم من الشركاء الرئيسيني، مكّثفة وشاملة وشفافة مع األعضاء،شهرًا تقريًبا، مشاورات  18 لى مدىعفقد أجرينا، 
اّتساع وعمق خربة  على السواء. وأسند� هذه املشاورات إىل عملية داخلية مكثفة تستند إىل الرمسياملستويني الرمسي وغري 

 املنظمة ومعرفتها.

 وأطلقنا عملية استشراف للمضي قدًما يف مواجهة التحد�ت والفرص على املستوى العاملي.

ضمان دمج االحتياجات اليت عّرب عنها ، الذي ينطلق من القمة إىل القاعدة ومن القاعدة إىل القمة بعوأاتح النهج املتّ 
األعضاء ودمج الوال�ت العاملية ومواطن القوة املعيارية اخلاصة ابملنظمة على حنو جيد من أجل السماح للمنظمة بتقدمي 

 املستوى القطري. أقصى قدر من الدعم لتحويل النظم الزراعية والغذائية على 

وتستند هذه الواثئق الثالث إىل التغّريات اجلارية ابلفعل يف اهليكل التنظيمي واإلدارة وتكّملها جلعل املنظمة منظمة منوذجية 
 ومرنة وقادرة على االستجابة بقدر أكرب. 

الزراعية والغذائية جلعلها  عن طريق حتويل النظم 2030وقد عرضنا سردية اسرتاتيجية موجزة وواضحة: دعم حتقيق خطة عام 
أكثر كفاءة ومشوًال وقدرة على الصمود واستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل 

 األربع)، من دون ترك أي أحد خلف الركب.  (الفضائل

 بر�مج عملي واردة يف هذا يف تطّرقت إليها وإّن مجيع جوانب جماالت الرتكيز يف عمل املنظمة خالل الفرتة املقبلة اليت
لشاملة للنظم ا األمهيةو  التنمية املستدامة، والكفاءة والشمولية والقدرة على الصمود واالستدامة؛ أهداف السردية وهي:

 أحد خلف الركب. كالرتكيز على عدم تر  األربع، وابلطبع الفضائل؛ و الزراعية والغذائية

 تنعكس األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة، االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف الفضائل األربع ويف �ج النظم الزراعية والغذائية.و 

وسُتطّبق أيًضا أربعة "عوامل مسّرعة" شاملة يف مجيع تدخالتنا الرباجمية لتعظيم اجلهود املبذولة وتيسري إدارة املقايضات وفًقا 
الوطنية. وهذه العوامل املسّرعة هي: التكنولوجيا، واالبتكار، والبيا�ت، والعوامل املكّملة (احلوكمة ورأس املال  لألولو�ت

 البشري واملؤسسات). 

وإّن جماالت األولوية الرباجمية العشرين اليت مت حتديدها هي مواضيع فنية متعّددة التخصصات وقائمة على القضا�، ومتّثل 
االسرتاتيجية يف مقاصد حمددة ألهداف التنمية املستدامة. كما أ�ا تتمحور حول الفضائل األربع وتعكس  مسامهة املنظمة

 املواضيع اليت تتمتع فيها املنظمة مبيزة نسبية وبسّجل حافل والقدرة على العمل يف إطار مبادراتنا الرئيسية.

 سنتني.الفرتة ردية االسرتاتيجية إىل بر�مج عمل فيرتجم الس ،2023-2022أّما بر�مج العمل وامليزانية للفرتة 

 دوالر أمريكي)؛ ماليني 1 005.6 درهاقمسية اثبتة (فاظ على ميزانية إاحلثالثة هي:  رئيسيةمبادئ مت إعداده حول هذه  وقد
نظيمي واحلفاظ على اهليكل الت وتغطية مجيع التكاليف اإلضافية من دون أن يؤثر ذلك سلًبا على العمل الفين للمنظمة؛

 املعتمد حالًيا.

يعاد ختصيص املوارد يف امليزانية اإلمسية الثابتة للمجاالت ذات األولوية العالية، مبا يف ذلك جماالت األولوية الرباجمية اجلديدة، و 
ترون، هذه هي املرة األوىل اليت اقّدم فيها شرائح العرض بلغات املنظمة الرمسية وكما  ومكتب املفتش العام، وتعدد اللغات.

 السّت. 

 السيدات والسادة، حضرات
 النريان أعلى.ما أضاف أحدهم حطًبا إىل النار، كلما كانت ألسن كلّ 
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 وال ميكن ألي عضو أو منظمة أن تتصدى وحدها للتحد�ت العاملية يف جمايل األغذية والزراعة. 
يشجعنا على أن نكون أكثر و ويسّلط اإلطار االسرتاتيجي الضوء على دور منظمة األغذية والزراعة كُميّسر وممّكن للتغّري. 

 ابتكارًا وجرأة وانفتاًحا.
 بناء شراكات حتويلية من شأ�ا معاجلة التغري املنهجي بطريقة مستدامة. وتتمثل مهّمتنا يف 

التكامل اإلقليمي والتعاون املتعدد األطراف مع الدول األعضاء يف املنظمة، بصفتها قوى حمرّكة  ويتمثل العنصر األساسي يف
 للتغيري. 

د من خالل مبادراتنا املختلفة وتفعيل التعاون يف املزيبذل إىل  نسعىفاملنظمة تضطلع ابلفعل بدور تيسريي رئيسي، ولكننا 
 ما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي. 

 وتعددية األطراف هي السبيل للتصدي للتحد�ت العاملية، مبا يشمل منع اجلوائح يف املستقبل. 

صياغة املساعدة اجلماعية لألمم على حنو فاعل لتوسيع نطاق أنشطة األمم املتحدة املشرتكة يف امليدان، و  تعملنظمة وإّن امل
 املتحدة ومواءمتها مع األولو�ت الوطنية.

مان خالل أجلميع البلدان املضيفة ملكاتبنا يف مجيع أحناء العامل، اليت أبقت موظفينا يف  العميقإّين أعرب عن تقديري 
مالء يف األمم املتحدة يف إطار بر�جمها الوطين جلميع الز  للقاحاتاإيطاليا، على توفري  أوّد أن أخّص ابلشكرو اجلائحة، 

 وُمعاليهم املهتمني. 

اخنراط املنظمة مع القطاع اخلاص عامل حيوي لتعزيز الدعم الذي تقّدمه ألعضائها وتسريع وتريته. وقد أطلقنا بوابة  إنّ 
 ، وهي منفذ موّحد إىل مجيع املعلومات والعمليات واألدوات املتعّلقة ابلعمل مع القطاع اخلاص،CONNECTاالتصال 

 ية. ئترمي إىل إحداث حتول يف النظم الزراعية والغذا

منظمات و  الشعوب األصلية ومنظمات اجملتمع املدين والربملانيني؛ وقد أقمنا شراكات مثمرة وموجهة حنو حتقيق النتائج مع
 واألوساط األكادميية ومعاهد البحوث. وتعاونيات املنتجني؛

 نطاق التعاون القائم لدعم مهمتنا يف إطار اإلطار االسرتاتيجي اجلديد. حنن متحّمسون لتوسيعو 

 املندوبون الكرام،  معايل السادة الوزراء،
 .لتويل مهامي اهتمامي منذ اليوم األول طّ لقد كان تعزيز أتثري عمل منظمة األغذية والزراعة على الصعيد القطري حم

من أجل إعادة التفكري وذلك  استعراض شامل لنموذج األعمال املّتبع يف املكاتب القطرية. إجراء للمرة األوىل بدأ� وقد
من خالل إدراج عمليات إدارية رقمية وحتسني إدارة املوارد البشرية وتعزيز ، طريقة عملنا وتغيريها هبدف حتقيق أتثري أكرب يف

 إىل التمكني وتبسيط العمليات على حنو أكرب. إشراك املوظفني. ويهدف حتويل املكاتب القطرية إىل التوّصل 

على حيز العمل يف منظمة األغذية والزراعة من خالل ز�دة االتصاالت ويف مجيع أحناء العامل، نرى الطابع الدميقراطي يهيمن 
 الداخلية والعمل اجلماعي واملشاركة.

 والوطنية.  ،الفرعية واإلقليمية ،إلقليميةوالفرق ا ،وحنن نعمل على توطيد التعاون وكسر التقوقعات بني املكاتب

 املتعددة التخصصات لتحسني جودة وكفاءة وفعالية املساعدة الفنية والتنسيق مع األعضاء.  ونقوم إبنشاء الفرق الفنية

 وقمنا بتعزيز إطار الرقابة الداخلية لألنشطة امليدانية ليمتثل ألعلى معايري املساءلة والشفافية. 



C 2021/INF/4 9 

 الوطنية.  الذي تثق به اهليئات  شريكاليكونوا فثلو� جنًبا إىل جنب مع املزارعني وصانعي السياسات، ونوّد أن يقف مم

 السيدات والسادة، حضرات
. ومتّثل هذه اجلائحة إنذارًا صاعًقا قد خيطر يف البالخمتلفة عن كل ما األوضاع السائدة ، كانت 2020منذ مارس/آذار 

وهي فرصة إلعادة تقييم سبل معاجلتنا لألسباب اجلذرية  الزراعية والغذائية وأوجه قصورها.هنا إىل مدى هشاشة نظمنا ينبّ 
 للفقر واجلوع وأوجه انعدام املساواة.

واألهم من ذلك أن هذه اجلائحة تذّكر� ابألمهية  إّ�ا فرصة لبناء القدرة على الصمود أمام التهديدات والبدء من جديد
 احلامسة للتضامن! 

، وشجاعة وقدرة أبطال األغذية يف مجيع أحناء واإلمكا�ت اليت ينطوي عليها التعاون املتعدد األطراف أمهية� وقد شهد
 العامل.

كانت يف طليعة هذه املعركة ملواجهة أكرب حتّد يف حياتنا. لقد أعد� ابتكار طريقة عملنا وتواصلنا   بكون املنظمةوأ� فخور 
�جنا وتوطيد شراكاتنا وحتسني تركيز�. ونضع الشعوب واحتياجاهتم يف حمور عملنا.  وإجناز مشاريعنا. وقمنا بتكييف

قمنا بتصميم وتوفري حلول من شأ�ا تغيري قواعد اللعبة، عن طريق اجلمع بني التكنولوجيا املتطورة وخربة وعزم فرقنا  لقد
 مجيع أحناء العامل.  يف

 ريق كبار املوظفني وثقتكم ودعمكم الكبري. حنن حباجة إىل التزامكم الثابت!لقد أجنز� هذا كله بفضل موظفينا األولياء وف

 من اجلوع. خالٍ للجميع، مستقبل املسار وحنقق مستقبًال مستداًما ومنصًفا  نعكسأن  -ومًعا فقط  -وميكننا مًعا 

 سيقود� إىل مسرية خمتلفة.  ، وأّن التفكري املبتكرما حنن عليهما نفكر به حيّدد  لقد دّونُت يف بر�مج عملي أنّ و 

سني السبيل إىل القضاء على الفقر وتغذية العامل بفضل قوة األغذية عاًما، مّهد تفكري األعضاء املؤسّ  75منذ أكثر من و 
 والزراعة. 

هوت سربينغز،  ، يف1943الفكرة اليت ُولدت يف مؤمتر احللفاء لألغذية والزراعة يف عام  عن مناأعتّز هبذا التاريخ الذي يعلّ  وأ�
منظمة األغذية و  .يف مدينة كبيك، كندا 1945يف عام  دولة 42 هااملنظمة اليت أسستو  فرجينيا، الوال�ت املتحدة األمريكية.

العمل الرائد املذهل الذي قامت  كلّ و  عاًما. 70والزراعة يف مقرها األول يف واشنطن العاصمة، قبل أن تنتقل إىل روما منذ 
 .من الزمن عقود ية والزراعة على مرّ به منظمة األغذ

 أ� أمحل هذه املهمة النبيلة بكل فخر وتواضع على حد سواء. و 

تسّجله هي اليت أّن الشعوب هي اليت تصنع التاريخ و ندرك متاًما  نحن على استعداد ملواصلة العمل الشاق معكم، وحننف
  وتقّيمه.

ة كيمعنا على الطريق الذي سيجعل منظمة األغذية والزراعة منظمة دينامي اء إىل السرياألخوة واألخوات األعزّ  أيّها أدعوكم
التمتع حبياة من من خالل إنتاج أفضل وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، حىت تتمكن اإلنسانية مجعاء  - من أجل عامل أفضل

 أفضل.

 شكرًا على حسن إصغائكم!


