التزاماتي الستة
WorkingTogether#

تعزيز التعاون بين الدول التي تحترم سيادة الدول األعضاء تعاونا
مبنيا على االحترام المتبادل.

InvestMore#

تمتين التزام منظمة األغذية والزراعة الدولية إلنشاء سالسل القيمة
وتوليد الثروة وفرص العمل في المناطق الريفية .أريد العمل مع
الجهات الفاعلة في القطاع الخاص وحشد المزيد من االستثمارات
العامة والخاصة.

TechnicalCooperation#

تطوير برنامج التعاون الفني بغية نشر حلول مبتكرة ومتينة تتكيف
مع السياقات المحلية .لذا أقترح تنويع مصادر تمويل البرنامج
لمشاريع مسؤولة ومستدامة وشاملة.

UNAgenda2030#

العمل على تحسين ظروف السكان المعيشية .أريد أن أعير اهتماما
خاصا إلى النساء والشباب والفئات األكثر ضعفا .أريد أن تضطلع
المنظمة بدورها الكامل في منظومة األمم المتحدة ،أي أن تتعاون
عن كثب مع منظمات األمم المتحدة األخرى (كبرنامج األغذية
العالمي ،والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،ومنظمة الصحة
العالمية ،واليونيسيف )... ،وأن تتصدر جهود الحشد لخطة األمم
المتحدة لعام  2030وتنفيذها.

المبادئ
التي توجهني هي
التعاون
االستماع
الشفافية
االبتكار
النتائج

Innovation&Science#

التفوق العلمي والتقني في جميع أنشطة المنظمة .يجب
تعزيز
ّ
أن نعقد شراكات ونستخدم الرقمنة بغية تقدير الحلول المبتكرة
والمتينة المتاحة في كل منطقة من مناطق العالم.

Impact#

توطيد الوقع الملموس على أرض الواقع وتعزيز النتائج بواسطة
منظمة أكثر فاعلية وشفافية وأكثر خضوعا للمساءلة وأكثر ابتكارا
تعمل على حشد طاقات ومواهب فرقها في جميع المكاتب
الميدانية وفي روما.

التزاماتي الستة للعمل
TWITTER
@GESLAINLANEELLE

كاترين
جيسالن-النييل
مرشحة لمنصب المدير العام
لمنظمة األغذية والزراعة الدولية
روما 22 ،و 23يونيو 2019

االستماع والتحاور
والحشد
وبذلت ،خالل حملتي ،جهودا خاصة للقاء الحكومات
والجهات الفاعلة على أرض الواقع.
فالتقيت بممثلين رفيعي المستوى في أكثر من  170دولة:
رؤساء الدول والحكومات والوزراء والسفراء.
وقمت بأكثر من  65رحلة دولية ،وزرت قارات مختلفة.
إذ التقيت ،في كل رحلة منها ،الجهات الفاعلة االقتصادية
للنظم الغذائية :كالمزارعين والصيادين ،والفاعلين في القطاع
الخاص والمستثمرين...
ُ
وتشاورت مع المجتمع المدني وتحاورت مع وسائل اإلعالم.
فأنا قمت بحملة فاعلة وشفافة.
إذ عززت هذه المشاورات رغبتي في العمل .وسأواصل
العمل مع الحكومات وجميع الفاعلين في النظم الغذائية.
أن هذه التبادالت أغنت مشروعي.
نظرا ّ
ُ
سأ ّ
مكن الفرق العاملة في المنظمة وحشد مواهبهم.
أريد أن أضفي زخما جديدا للمنظمة وأن أقدم على أعمال
ملموسة .أريد أن تصبح المنظمة أكثر فاعلية وأكثر استجابة
ً
انفتاحا.
وأكثر

التجمع حول مشروع
ّ
عالمي وأولويات
واضحة وشفافة
إن الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والغابات
ّ
قطاعات حيوية لرفاهية السكان ،فهي قطاعات المستقبل.
وهي تضطلع بدور جوهري في نجاح خطة األمم المتحدة
لعام .2030
أتطلع إلى منظمة األغذية والزراعة الدولية كمنظمة توفر
المعرفة العلمية والحلول المبتكرة .وأعتبر المنظمة منصة
للحوار ،باعتبارها “مركزً ا” ُي ّ
مكن أصحاب المصلحة ،بما في
ذلك المستثمرين في خدمة العمل ،ويوطد التعاون على
حشد الموارد .فمنظمة الفاو هي محرك التنمية من خالل
التعاون التقني ومساعدة الحكومات ،فهي تؤدي دور
يسر في تجارة األغذية .أضف أنّ ها ُمحفزٌ على استحداث
ُ
الم ّ
فرص العمل في المناطق الريفية.
لذلك علينا أن نبدأ من االحتياجات المحلية واالستجابة
بصورة أفضل لتلبية احتياجات السكان .فبغية القضاء
علي الجوع وتحسين التغذية وجعل نظمنا الغذائية أكثر
استدامة وفعالية ،علينا االرتكاز على على العلم ونشر
جميع الحلول واالبتكارات المستدامة القائمة.

فمنظمة الفاو هي بيتنا
المشترك الذي يشارك الجميع
فيه خبراتهم وحلولهم

فمعا ،يمكننا:
تعزيز فعالية نظمنا الغذائية.
علينا ويمكننا الحد من الخسائر والهدر .فنحن بحاجة
إلى إنتاج المزيد وبصورة أفضل ،وذلك من خالل
الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتمتين قدرتنا
تغير المناخ.
على
التكيف مع ّ
ّ
إنشاء سالسل القيمة في المناطق الريفية
بغية تسهيل دخول المزارعين والصيادين
إلى األسواق والقضاء على الفقر في الريف
وتوليد فرص العمل.

هدفي هو:

SustainableFood4ALL#

