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، رئيس الدورة التاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة، صديقي العزيز السيد Ropatiصاحب املعالي السيد 

José Graziano da Silvaزميليت العزيزة، فخامة السيدة )الفاو( ، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة ،Michelle 

Bachelet،العزيز فخامة السيد  صديقي ، رئيسة مجهورية شيليIbrahim Boubacar Keïta ،رئيس مجهورية مالي ،

، رئيس وزراء مجهورية فيجي، زميلي العزيز، معالي السيد Josaia Voreqe Bainimarama العميدمعالي 

Domingos Simões Pereiraالعزيز معالي السيد  صديقي، رئيس وزراء مجهورية غينيا بيساو، وRalph 

Gonsalvesمعالي الوزراءرينادين. األصدقاء األعزاء، أصحاب الفخامة رؤساء الدول، غ، رئيس وزراء سانت فنسنت و ،

األعزاء، أود أن أشكركم واإلخوة ن يف الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر، واألخوات ون املشاركوالسادة والسيدات املندوب

 Frank لسيدل احلضور مؤمترها التاسع والثالثني وإلقاء حماضرة تكرميالفاو ي ة اليت وجهتها لدعواللى شرف مجيعًا ع

McDougall من أجل قضية الغذاء يف العامل.  ناضلهذه املنظمة، الذي  إهلام، أحد أكرب مصادر 

 
يف التغلب على اجلوع والفقر يف بلدي. وهذه قق حتلنجاح الذي لإىل الشعب الربازيلي يعود هذا التكريم األمر أن  وحقيقة

الربازيل، الذي يعد أحد البلدان األربعة واألربعني اليت أسست هذه الفاو وبني القائمة لتارخيية روابط افرصة للتذكري بال

جنبا إىل جنب مع  Frank McDougall، عمل القرن املاضي مخسينياتيف و. 1943املنظمة العظيمة خالل مؤمتر عام 

لجوع يف الربازيل اجلذرية لسباب األس حياته لدراسة ، الذي كّرJosué de Castro ،نيحد أهم العلماء الربازيليأ
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وقد ساعدتنا السياسية للجوع.  ااجلغرافيوجغرافية اجلوع  ، وهما:كتابني أساسيني بشأن هذه القضيةأّلف والعامل، و

ساس عن اهلياكل باألبل إنه ظاهرة اجتماعية نامجة  ظاهرة طبيعية، على فهم أن اجلوع ليس Josué de Castroأفكار 

هما ف، ال خيضعان ألي قانون طبيعياجلوع واحلرب "إىل حقيقة أن  Josué de Castroوقد نبهنا  املتفاوتة.االقتصادية 

 يف الواقع من صنع اإلنسان". 

 

 Joséانُتخب الربوفيسورفقد ، جاء برازيلي آخر ليساهم يف منظمة األغذية والزراعة: 2012يناير/كانون الثاني  ويف

Graziano da Silva عن إمجاع واسع بني البلدان ملناقشة مسألة اجلوع  اليشغل منصب املدير العام للمنظمة، تعبري

التزام احلياة مبا يفي باليته األوىل و خدمقد   José Grazianoأن أخينامما يبعث الفرحة يف نفوسنا . ويةجدبشكل أكثر 

ضد اجلوع والفقر املدقع. وقد عملت منظمة األغذية والزراعة جبرأة إىل جانب الدائمة الذي أوصله إىل هنا، أي معركته 

كرب عدد من البلدان لكي يتسنى أل خرى واحلكومات واجملتمع املدني يف العديد من البلداناألتعددة األطراف املنظمات امل

ف  الغاية املتعلقة خب ًابلد اثنان وسبعونألهداف اإلمنائية لأللفية. وقد حقق يف األمن الغذائي الغايات املتعلقة با حتقيق

األكثر طموحا ملؤمتر القمة غاية ال ًابلد 29عدد األشخاص الذين يعانون من اجلوع بني سكانهم إىل النصف، وحقق 

 العاملي لألغذية. 

 
رطة اجلوع. وهذا يعين أننا نشاهد اجليل األول اباعتزاز كبري خرب أن الربازيل مل يعد على خقد تلقينا العام املاضي و

من  همواجهة مأساة اجلوع. وقد أثبتت التجربة الربازيلية أنأن يضطروا إىل من دون رتعرعون من الربازيليني الذين ي

ة الوطنية مع ضمان سياسالباملعركة ضد الفقر املدقع إىل مستوى  االرتقاء املمكن بالفعل التغلب على اجلوع عندما يتم

ربامج االجتماعية املعنية بالغذاء والصحة والتعليم، ودعم اليف امليزانية؛ وعندما يتم اجلمع بني الالزمة وارد رصد امل

تيجيات دائمة لتوزيع الدخل، وخلق ؛ وعندما يتم اعتماد اسرتااألسريني واملزارعني الصغار ومتوسطي احلجم املزارعني

 الطريقة اليت حققنا من خالهلا هذا النجاح. أن أطلعكم على األجور. وهلذا السبب، أود  منووفرص العمل، 

 
اجلوع يراودهم حلم القضاء على وإضافة إىل تكريم أحد مؤسسي املنظمة، أود أيضًا أن أكرم ثالثة من إخواننا الذين كان 

على القضاء على اجلوع يف قد ساعدونا، على مدى هذه السنوات االثنيت عشرة، هؤالء اإلخوة لكن سنة. و 12قبل 

 الربازيل.

 

أول عملية تصميم  ةاديقأخذ بزمام منظمة، الذي لالعام ل ديرامل، José Grazianoأخي شيد بأن أبادئ ذي بدء أود 

اجلوع يف كافحة وزير استثنائي ملأول ح بعد ذلك أصب. وحتى قبل أن نلتحق باحلكومةبرنامج للقضاء على اجلوع 

إن الفقراء  قالألنه الربازيل يف ن قبل وسائل اإلعالم الشرسة اليت تعرض هلا مالنتقادات مدى اويعلم اهلل الربازيل. 

 Patrusوهو الوزير أن يكون أيضا موضع ثنائنا، قدية. وهناك أخ آخر ينبغي حباجة إىل احلصول على حتويالت ن

Ananias ، لتنمية الزراعية اوزير الذي يشغل اآلن منصب االجتماعية ومكافحة اجلوع، و لتنميةاوزير الذي كان

وزير اليت تشغل يف الوقت احلالي منصب ، Tereza Campello خيتأعرب عن تقديري ألكما حيضر هذا املؤمتر. و

 Bolsa، وبرنامج اجلوعكافحة برنامج معن تنسيق  مسؤولةفهي لتنمية االجتماعية ومكافحة اجلوع يف الربازيل: ا

Famíliaةالرئيسوضعته األسرية، وبرنامج القضاء على الفقر املدقع يف الربازيل الذي  ات، وهو برنامج لإلعان Dilma 
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Rousseff نه منأاليت مفادها  أن أحضر هنا وأدلي بشهادتياليوم بإمكاني  هألنهؤالء األشخاص الثالثة اإلشادة ب. وأود 

 .ذلكإىل  اصبوأن نإىل نحن حباجة ف. املمكن فعال القضاء على اجلوع يف العامل

 
مليون أسرة تعيش بأقل من دوالر واحد يف اليوم. وكان  11عندما انُتخبت رئيسا للربازيل، كان هناك  ،2002يف عام 

على  ًامليون شخص يعانون من اجلوع؛ ما يقارب ثلث سكان الربازيل يف ذلك الوقت. وكان حمكوم 50أكثر من مثة 

عليهم  ًااألطفال منذ والدتهم أن يعانوا من سوء التغذية واألمراض، وإذا متكنوا من البقاء على قيد احلياة، كان حمكوم

بشكل  املكروبنيكان هناك املاليني من األمهات واآلباء جتماعي. والقصاء االدقع وااملفقر وصمة عار من الأن يعيشوا يف 

فقط،  السكاندائم ألنهم ال ميلكون أي وسيلة لتوفري اخلبز اليومي ألسرهم. ويف الواقع، كانت احلكومة حتكم ثلث 

نين أصّرحت بكما لو أننا مل نكن نعيش يف نفس الوطن. ويف خطاب تنصييب، يلفه النسيان عظم ألا السواد بينما كان

الفطور  - ثالث وجباتمن تناول حبلول نهاية فرتة والييت،  ،سأكون قد أجنزت مهمة حياتي إذا متكن كل برازيلي

أحناء البالد، وعقد مناقشات مع خمتلف هلذا التحدي من خالل السفر إىل تأهبنا كل يوم. وقد  - والغداء والعشاء

بتنسيق  اجلوعبرنامج القضاء على وضع الدولية واحمللية. ثم قمنا بالعلماء واملنظمات االجتماعية، ودراسة التجارب 

 . José Grazianoعزيزنا 

 

تقديم ، والتحويالت النقديةيت تنطوي على إن برنامج القضاء على اجلوع هو جمموعة منسقة من السياسات العامة ال

التعليم، والوجبات املدرسية، والتدريب الرعاية الصحية، و توفريو، األراضيصالح إو، األسريني القروض للمزارعني

ال ميكن السرتاتيجية واسعة النطاق مثل هذه أن نظرا إىل أنه . وعديدة إجراءات حكومية أخرىضمن مجلة املهين، 

من عدة تألف ، الذي يووالتغذ نشأنا اجمللس الوطين لألمن الغذائيفقد أتنجح من دون مشاركة اجملتمع املدني، 

اإلشراف عليها، ال زال اليوم يتوىل ع املدني يف الربازيل. وقد عمل اجمللس على صياغة الربامج، وممثلني من اجملتم

 اسرتاتيجيات جديدة لألمن الغذائي. صياغة وتقييم النتائج، و

 
األسرية يدفع دخال ات ، وهو برنامج لإلعانBolsa Famíliaجلزء األكثر شهرة من برنامج القضاء على اجلوع هو وإن ا

: أن يرتاد أطفال هذه األسر املدارس، وأن حيصلوا على ، وهياستيفاء ثالثة شروط ةطيشرفقرا  األشدشهريا لألسر 

منظمة الصحة العاملية. ويعترب  توصي بهامجيع لقاحاتهم، وأن ختضع النساء احلوامل جلميع الفحوص الطبية اليت 

اآلن لدخل يف العامل، وهو املشروط لتحويل الاألسرية، من أفضل برامج  اتإلعان، أو برنامج اBolsa Famíliaبرنامج 

بلورة هذه االسرتاتيجية من خالل  Dilma Rousseff ةنت الرئيسمليون شخص. وقد حّس 54مليون أسرة أو  14يفيد 

لدخل الالزم ال كّمالذي ي ، أو برنامج القضاء على الفقر املدقع يف الربازيل،Brasil Sem Misériaبرنامج جديد امسه 

، ولكننا مل ننفق الكثري من ق خط الفقر. وقد يشكل ذلك مفاجأةالربنامج فوتستفيد من لضمان بقاء مجيع األسر اليت 

 املال على هذا الربنامج. 

 

لن ينجحوا ، متبقية الر املالية أن هناك أموايوز أويف احلكومة القطاع املالي أن ينتظروا أن يقول هلم رؤساء وإذا قرر ال

طريق.  تشييدعلى موال دائما أنه من األفضل إنفاق األستزعم ألن بع  الصحف  لتحويالت النقديةلأبدًا يف وضع برامج 

ن أولوية حكومية إنه من األفضل االستثمار يف بناء جسر. وسيكون هناك دائما من يقول إوسيكون هناك دائما من يقول 
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بيانات إحصائية. فهم كالفقراء للتعامل مع  ياجتاه عامليوجد  هالفقراء ألنسبقية على ينبغي أن تكون هلا األأخرى 

ثناء احلمالت االنتخابية. ولكن بعد انتهاء احلملة االنتخابية، أستخدامها نبغي اأو إحصائية ي جذاب رقمجمرد 

 معظم األشخاص الذين يفوزون باالنتخابات. عقولختتفي هذه اإلحصائية من 

 

 املائة من يف 1نصف من الناتج احمللي اإلمجالي. لقد أنفقنا يف املائة  0.5أنفقنا فقط  ،يف الربازيل أن أثبت أننا، وأريد

مليون شخص ال حيصلون على ما يكفي من السعرات احلرارية والربوتينات  54بـ لالهتمام  الناتج احمللي اإلمجالي

من الناتج احمللي اإلمجالي. وقد حققنا معجزة عدم معاملة الفقراء وكأنهم  ةيف املائ 0.5للبقاء على قيد احلياة يف بلدنا؛ 

عدد أو رقم؛ وبدال من ذلك، عاملنا الفقراء كبشر، كرجال ونساء وأطفال، يتمتعون حبق أو إحصائية  بيانات جمرد

أن يكون هذا األمر ممكنا  أغنى رجل يف البالد. وينبغيما ميكن أن يقدر على شرائه  تناول نفس السعرات احلرارية مثل

من دون شك، وميكن ألي شخص أن يقوم بذلك، حتى لو استغرق األمر بع  الوقت. وإذا مل نبدأ اليوم، فإن الشيء 

على عاتقنا. وتوضح احلالة جسيمة ملقاة مسؤولية إذن هناك  .الوحيد املؤكد هو أن عدد الفقراء يف العامل سيزيد

 نا.دم وجود املال، هو العامل الرئيسي الذي حيدد جناحبدال من عة، الربازيلية أن عدم وجود أولوي

 
حتامل وسائل اإلعالم ماية االجتماعية الذي وضعناها متثلت يف وإن العقبة الرئيسية اليت واجهتنا عند تنفيذ برنامج احل

سيشجع  "Bolsa Família"برنامج اإلعانات األسرية  الربازيلية وبع  القطاعات املتميزة يف اجملتمع. فقد زعمت أن

فهو كان بل إنهم سيعيشون فقط على حساب الربنامج؛  بعد اآلن لعمليف االناس رغب على الكسل واخلمول؛ ولن ي

يف  Lulaوسيلة لدفع الناس إىل التصويت لصاحل يشكل وأنه  –دفعه احلكومة للمتسولني تعبارة عن مبلغ زهيد 

ال ميكن تصوره من التغطية الصحفية السلبية ضد برنامج القضاء على اجلوع. من  قدرقبلة. و م توجيه االنتخابات امل

تناول أكثر من الذين مبقدورهم بني  السخطكان بإمكانه أن يظن أن توفري وجبات الطعام للفقراء سيسبب هذا القدر من 

 ثالث وجبات يف اليوم؟ 

 
أن  أشارت االنتقادات إىل. وحًاجنابرناجما الربنامج عل جلمسلحني بإرادة قوية ا لقد كان ذلك األمر سخيفا ولكننا كن

، وأن تقول إىل متى ستستمر يف إعطاء األموال للفقراء وأن تشرح من الفقر خروج اسرتاتيجيةعلى احلكومة أن تعلن عن 

تطأ أن  حتى قبل من الربنامجخروج تحدث عن أن ننا ل ميكنكيف طريقة اخلروج من هذا الربنامج. وكان ردي أنه 

وقد فاز عنادنا يف نهاية املطاف وأظهرت جتربتنا العلمية أنه مل يكن هناك أي أساس لكل هذه  أقدام الفقراء الباب.

 النقديتحويل البرامج االنتقادات. وأعرف أن نفس الشيء حيصل اآلن يف العديد من البلدان األخرى اليت تعتمد 

 تتحويالالة يف الربازيل من خالل سياسخلصناها استن أسلط الضوء على بع  الدروس اليت . ولذلك، أود أاملشروط

 . Bolsa Famíliaاألسرية،  اتبرنامج اإلعانيف املتمثلة  ةالنقدي

 
ئة من أرباب األسر الذين ايف امل 70مل يؤد الربنامج إىل الكسل كما قد يزعم الكثريون. بل على العكس متاما: أكثر من 

. ومل حيل برنامج هملديهم وظائف مستقرة على الرغم من أن دخلهم مل يكن كاف لعيش تتسجلوا يف الربنامج كان

Bolsa Família  مكان أعماهلم أو وظائفهم. بل إنه يكمل دخل األسرة ملساعدة الناس على اخلروج من دوامة الفقر. كما

زوج من مقابل أصواتهم تقديم هم مل يعودوا جمربين على أن الدخل األساسي املضمون حيرر املواطنني سياسيا ألن
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إن الدخل األساسي .  Bolsa Famíliaمن الفاصوليا، كما كان شائعا جدا يف الربازيل قبل برنامج  غراماألحذية أو كيلو

قراطية، حق عام اكتسبه الناس الذين كان يتم جتاهلهم دائما يف السابق يف الربازيل. ولضمان هذا احلق بطريقة دمي

لألسر اليت تعيش يف حالة فقر. ويشرف على هذا السجل الوطين الوحيد مكتب النائب العام، ويتم  اوطني الأنشأنا سج

 حتديثه باستمرار. 

 

سجل وطين ميكنكم لديكم أخاطب زمالئي يف منظمة األغذية والزراعة: إن مل يكن امسحوا لي أن  السيد الرئيس،

يبقى يف الواقع يف يد قد ، قد تعتقدون أنكم تسلمون املال للفقراء ولكن املال ستفيدص املاستخدامه لتحديد موقع الشخ

 Bolsa Famíliأحد اإلجنازات األكثر استثنائية اليت حققها برنامج الوسطاء. وهلذا السبب، أصّر باستمرار على أن 

وحتى الدفع يتم من دون تدخل . املستفيدينكون لدينا معلومات مباشرة عن مكان عيش تل تتمثل يف إنشاء سجل وطين

، من دون اللجوء إىل البريوقراطية والوسطاء. فهي بطاقة صراف حكوميبشري. فهو يتم من خالل بطاقة ممغنطة لبنك 

آلي، وبذلك ال يدين األشخاص الذين يسحبون املال بأي معروف ألي شخص. فهم حيصلون على املال من خالل هذه 

 باملال. نونية وميكنهم أن يفعلوا ما يشاؤوالبطاقات االلكرت

 

 ةامللح وثالثصندوقا حيتوي على يف الربازيل: وكنت تتلقى  على الفقراءتوزع السالل الغذائية  تفيما مضى، كان

أن أفضل شيء ميكننا القيام به لضمان استقالل الذين هم رأينا كيلوغرامات من الفاصوليا وكيلوغرامني من األرز. و

ىل دعم من احلكومة، هو أن نعطيهم املال نقدا ليتمكنوا من شراء ما يريدونه وبالكميات اليت يرغبونها. ثم قمنا حباجة إ

يتم إصدار البطاقة املمغنطة أو بطاقة الصراف اآللي اليت  أن: وهو نساء الربازيل، شيء طلبته مين بشيء خمتلف

ًا. مجيع األشخاص احلاضرين هنا تقريبا متزوجني، أو نستخدمها باسم األم بدال من اسم األب، ولسبب بسيط جد

النساء أفضل يف رعاية األسرة وأنهن أكثر التزاما بذلك.  أخواتنايعرفون أشخاصًا متزوجني، وحنن نعلم مجيعا أن 

ق دوالر ملال شرب القليل من البرية يف حانة ما. وقد يفكر الرجال يف إنفاإنفاق ذلك اوأعتقد أن الرجال قد مييلون إىل 

م بطاقة الصراف اآللي للنساء، ألننا نعلم أن النساء سيشرتين اخلبز يسلتهنا وهناك على البرية، وهلذا السبب نفضل 

ئة من ايف امل 99اليومي واحلليب الذي حيتاجه األطفال للبقاء على قيد احلياة. وإن هذا الربنامج ناجح متاما ألن 

أكثر جديدة، مكانة املرأة مكانة  تتبوأملساعدتهن على رعاية أطفاهلن. ونتيجة لذلك، البطاقات يف الربازيل ُتسّلم للنساء 

 لي. احمل هااحرتاما يف أسرتها وكذلك يف جمتمعأهمية و

 
الطلب  ةدازيؤدي إىل للبلد ككل ألنه ييف نهاية املطاف إن حتويل الدخل للفقراء مفيد جدا إذن أصدقائي األعزاء، 

دائما عن رويها واألعمال التجارية واإلنتاج وخلق فرص عمل. وهو يولد حلقة محيدة من التنمية. وهناك قصة أ

Guaribas حدى أفقر إ، أول مدينة يف الربازيل طبق فيها برنامج القضاء على اجلوع. هذه املدينة فقرية جدًا وتقع يف

املساعدات من برنامج القضاء على اجلوع، ظهرت أوىل عالمات روح  ىتلقتواليات الربازيل. وبعد أن بدأت املدينة 

صالون جتميل، وللمرة األوىل امتلكت النساء الفقريات يف تلك املدينة ما يكفي من  امرأةافتتحت فقد املبادرة الفردية. 

بال،  وقلت. فعل ذلك نه ليس بإمكان تلك النساءإاملال للذهاب إىل الصالون وتصفيف شعرهن. وقال الكثري من الناس 

ال  ن يشاهدن السيدات الراقيات يذهنب إىل صالونات التجميل كل يوم، فلمفهتأكيد القيام بذلك. إنه بإمكانهن بكل 

آلالف من أصحاب بظهور امسحت  ةالنقدي تتحويالالسياسة  إن مرة واحدة؟ ب إىل صالون جتميلاذههلن ال ينبغي
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خدمات  قطاعبنمو للدخل إىل الفقراء سيسمح ال بسيطا ريقة أخرى إلثبات أن حتوياملشاريع يف الربازيل. وكانت هذه ط

 يف مجيع أحناء البلد.   جديد

 
وكان تعزيز الزراعة أحد األمور األخرى اهلامة. وكان ذلك هام جدًا ألن الزراعة كانت ضرورية السرتاتيجية األمن 

عشرة املاضية. وتغطي األرقام اليت  االثنيتالغذائي وقد ضاعفت الربازيل تقريبا إنتاجها الزراعي على مدى السنوات 

مليار ريال برازيلي  21لكبري، ولكن متويل الزراعة يف الربازيل ارتفع من سأعطيكم إياها الزراعة على النطاقني الصغري وا

 .  ريالمليار  60قدره  امليار ريال برازيلي، أي ما يعادل منو 180إىل 

 
 Joséويشكل إصالح األراضي أهم عامل يساهم يف منو الناتج، وهو أهم من الزيادة يف الناتج، وأود هنا أن أذكر عزيزي 

Graziano :مستشاري عندما كان  هكان والدقد لGraziano يف اجلامعة.  ا بدوام كاملبروفيسور 

 
إىل دى الذي بدأ حلم األسرة الذي أ، الشخص ملتزما باملثل اإلنسانيةو مزارعا كبريا الذي كان، Grazianoوكان والد 

 ملنظمة األغذية والزراعة.  اعام امدير ابنه تعيني

 
مليون هكتار من األراضي لربنامج إصالح األراضي  51متكنا من إتاحة ، 2003 عام منذ عشرة االثنيتيف هذه السنوات و

سنة من تاريخ الربازيل. ولقد قمنا  500ئة من مجيع األراضي املتاحة لإلصالح خالل ايف امل 51يف الربازيل. وميثل ذلك 

 سنة.  500من كل ما  م القيام به خالل يف املائة  51سنة. وقد حققنا  12بذلك يف 

 

وكما ميكنكم أن تتخيلوا، مل تكن مهمة سهلة، ولكننا متكنا من إثبات أنه من املمكن حتقيقها بالتأكيد، ولدى الربازيل 

 . ئة من اإلنتاج الغذائي الذي يصل إىل موائد العمال الربازيلينيايف امل 70، متثل أسريةما يقارب أربعة ماليني مزرعة 

 

إيصال الغذاء إىل موائدنا ألن الصناعات  عن واملتوسطة احلجم مسؤولة الصغريةية سرهذه احليازات من املزارع األو

إىل  2003يف عام  ريال مليارمن  األسريني رعنياالزراعية موجهة أكثر حنو التصدير، وقد ارتفع االئتمان املقدم إىل املز

 . 2014يف عام  ريالمليارات  10

 
واملطر، هي كل ما كانت البالد حباجة إليه لتحقيق قفزة  والشمس واملساعدة التقنية واالئتمانات وبالتالي، فإن األراضي

وكذلك  احملاصيللتأمني على لجدا  الفعا االدخل للفقراء يف الربازيل. كما اعتمدنا نظامجمال حتويل نوعية إىل األمام يف 

ألنه  وهذا مهمرعني، استقبل لصغار املزاألسعار يف امللتوفري االستقرار وضمان  شراءحلد األدنى لسعر التتعلق با ةسياس

وتتلف الكثري من املطر، سيتكبدون خسارة عندما يتساقط ، فإنهم األسريني لمزارعنيلضمانات احلكومة قدم إذا مل ت

حماصيلهم بسبب خسرون يوسهناك الكثري من األيام املشمسة، ، وسيخسرون عندما يكون سبب الفيضاناتب همحماصيل

حيان يتعني عليهم يف بع  األضمن السوق حدا أدنى لسعر منتجاتهم، ومن اإلنتاج، ال ت ااجلفاف. وعندما يتمكنو

 جمانا.  اهإعطاء
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أبدًا م لن يتعرضوا أنه األسريني ولذلك، وافقت احلكومة على ضمان حد أدنى لسعر الشراء، ليعرف صغار املزارعني

 من اإلنتاج ومن بيع سلعهم.  نسيتمكنوفهم للخسائر؛ 

 
مليون  47 صاحليؤمن وجبات مدرسية يومية لـ يةاملدرسرس إلنشاء برنامج للوجبات يف الكونغ اكما أننا اعتمدنا قانون

 طفل يف املدارس العامة يف الربازيل. 

 
. وجبة مدرسية واحدة على األقل، إىل أن يبلغوا سن السابعة عشرة، إذا مل أكن خمطئًا مليون طفل كل يوم 47ويتلقى 

من املواد الغذائية  يف املائة 30، وافقنا على تشريعات تسمح للحكومات احمللية بشراء وبهدف مساعدة التنمية احمللية

ج الزراعي احمللي، وتطوير سوق حملي، بهدف نشر وزيادة اإلنتا سرينيمن املزارعني األحمليا للوجبات املدرسية 

 تداول املال يف هذه البلدات الصغرية. يضمن 

 
البيئة، وقدمنا يف جمال  التثقيفإجنازا استثنائيا. وقد استثمرنا أيضا يف سريني للمزارعني األاحمللي وقد كان هذا الدعم 

 الغابات األصلية ومياه الينابيع. صون ل –بعضها مالي  –حوافز 

 
 Dilma ةخالل حكومة الرئيسحدثت ثورة احلاضرة معنا هنا اليوم هي املسؤولة عن  Teresa Campaloزيرة والو

Rousseff. قد بدأ الوزير وPatrus وهي األكثر جفافا يف البالد، املنطقة الشمالية الشرقيةيف كان ناجحا جدا  ابرناجم ،

لناس احلصول على مياه صاحلة للشرب. وقد  م سنى لليت كن من بناء أكثر من مليون صهريج جلمع مياه األمطار،متو

واآلن  م اخرتاع شيء يسمى بصهريج مياه منتج، بإمكانه مجع كمية أكرب بقليل  .بناء مليون ومئيت ألف صهريج مياه

تها املياه حليوانا إعطاءيف حدائقها، أو  زراعة اخلضارأيضا من ليس فقط من الشرب، بل و، من املياه لتتمكن األسر

 وماشيتها. وإنين أمتنى هلذا الربنامج اجلديد كل التوفيق والنجاح. 

 
، اليت كانت Dilma ة. ويف يوم من األيام، جلبت لي الرئيسالكهرباء للجميعجدًا، امسه  اآخر مهم ابرناجموضعنا و

 ن أن مليوني شخص يف الربازيل ليس لديهم كهرباء يف منازهلم. لشؤون الطاقة آنذاك، وثيقة تبّي وزيرة

 
من شأنه أن يسمح لنا بإيصال الكهرباء إىل مجيع املنازل. وكان هناك أشخاص  اوقد طلبت منها أن تضع برناجم

بع  الناس الذين مل  مرت من حمطة للطاقة الكهرومائية ومل يكن لديهم أي كهرباء. وهناك 500بعد يعيشون على 

يشاهدوا أبدا الربازيل وهي تلعب كرة القدم على شاشات التلفزيون. وكنت قد خسرت ثالثة محالت انتخابية لرئاسة 

 اجلمهورية، ولكن بع  الناس مل يكونوا قد رأوني أبدا كمرشح على شاشات التلفزيون. 

 

من األشخاص هنا يف هذه الغرفة عديد ع. وأنا أعرف الولذلك قررت تطوير برنامج حكومي طموح امسه الكهرباء للجمي

  .candeeiroاملصدر الوحيد للضوء: وكنا نسميه  مصباح الكريوسنيالذين عاشوا يف منازل حيث كان 
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وكان عليك أن حتمل املصباح يف كل أحناء املنزل. وكان الضوء مثل ضوء الشموع وكانت النساء ختيط على هذا الضوء 

صعوبة الرؤية. وكان الناس يعيشون وكأنهم يف القرن الثامن عشر، وحتى اليوم هناك العديد من على الرغم من 

 األشخاص الذين يدبرون أمورهم على ضوء الشموع.  

 
برنامج فرض رسوم رمزية على املستهلكني الذين كان بإمكانهم حتمل دفع املزيد كجزء من فاتورة  بوضعوقد قمنا 

 الكهرباء جمانا إىل األشخاص الذين يعيشون يف مناطق نائية يف الربازيل.  ناار ريال، أوصلملي 28بفضل الكهرباء. و

 
عاما، مل تر ضوء الكهرباء يف حياتها، وقد خافت جدا  70عمرها  امرأةهناك  توإلعطائكم فكرة عما يعنيه ذلك، كان

 من الكهرباء عندما أضاءت الضوء لدرجة أنها هربت من املنزل: وكانت مبهورة من قوة الضوء.

 
 .رويها لكمرة األوىل اليت سأمرات عديدة يف الربازيل ولكن هذه هي امل أخرى رويتهاقصة  وهناك

 
تعيش يف جزء فقري جدا من الربازيل، ظلت تضيء الضوء وتطفئه من دون توقف.  مرأةاعندما أوصلنا الكهرباء إىل منزل 

  قط ابنها وهو نائم.  وعندما سأهلا زوجها عن سبب قيامها بذلك، أجابت أنها كانت تفعل ذلك ألنها مل تر

 
فر للناس الذين مل حيصلوا نا. فهي توانربامج االجتماعية اليت ينبغي تطويرها يف بلدالأثر توضح إن قصصا مؤثرة كهذه 

وظيفة،  500 000على شيء يف حياتهم فرصة احلصول على الضروريات. وقد خلق برنامج الكهرباء للجميع ما يقارب 

على وتطويره الدخل متثلت يف خلق ه ءوراالكامنة الفكرة مع إعطاء األفضلية لألعمال التجارية احمللية نظرا إىل أن 

 مستوى اجملتمع احمللي. 

 
 15، وأثرت على يف املائة 97إىل  يف املائة 78وأدت هذه املعجزة إىل زيادة نسبة السكان الذين حيصلون على الطاقة من 

 مليون شخص. 

 
أعضاء و Lulaومرة أخرى، أعرب الناس عن أحكامهم املسبقة عندما بدأنا بتطوير برنامج الكهرباء للجميع، وقالوا أن 

 لذين يعيشون يف املدن الكبرية. با يهتمونال و ،الفقراءإال يف ون احلكومة ال يفكر

 
 امنه يف املائة 73ومن األسر اليت حصلت على الكهرباء اشرتت أجهزة تلفزيون.  يف املائة 79ومن املثري لالهتمام، أن 

 خمتلفة من املعدات ومضخات املياه.  اأجهزة كهربائية أخرى، وأنواعت اشرت امنه يف املائة 50وثالجات.  تاشرت

 
 برنامج الكهرباء للجميع وحده. كما أننا وضعنافضل ب مليون ثالجة 2.2مليون جهاز تلفزيون و 2.4وقد بعنا بالفعل 

ليون حمول كهربائي، ومليون نصف مليون كيلومرت من الكابالت الكهربائية املماليني عامود كهرباء، ومليون ونصف  7

ولتوضيح ما يعين ذلك: بإمكان مليون ونصف مليون كيلومرت من الكابالت الكهربائية أن يطوق األرض واألسالك. 

 مخسة وثالثني مرة. 
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مرحبا. مل يكن األمر  إنسانية، كان بإمكانها أن تقوم بذلك ألنوإن كانت ذات توجهات وال توجد أي شركة خاصة، 

ماعية وضروريا من الناحية األخالقية، وفقط احلكومة كان بإمكانها من الناحية االجتمنصفا ببساطة األمر كان ولكن 

 حتمل هذه املسؤولية. 

 
، يف وقت 2008كم تذكرون أنه يف أوائل عام إجناز هام آخر يف إطار برنامج حتويل الدخل. ولعّلحيطكم علما بوأود أن أ

 ا، وغريه من السلع الغذائية، مرتفعة جدا. التعبري عن خماوفهم بأن أسعار فول الصوييف أزمة الغذاء، بدأ الناس 

 

لوم الصني على كل شيء؛ وكان الصينيون هم الذين اآلن من املألوف  باتالصني ألنه يف البداية، ألقي بالالئمة على 

جدا. ولكننا اكتشفنا بعد ذلك أن الصني ليست مسؤولة. وكان لدى  ًايشرتون كل شيء، ولذلك كان كل شيء مكلف

 ستقبلية احتياط أكرب من النفط وكانت هي اليت تشرتي إنتاج فول الصويا. األسواق امل

 
، بالتكهن بشأن اإلنتاج الزراعي يف األسواق 2008ويف نهاية املطاف، قام النظام املالي بنفسه، الذي انهار يف عام 

 املستقبلية، مما تسبب بالكثري من املشاكل للبلدان األكثر فقرا يف العامل. 

 
 وقررنا متويل اآلالت الزراعية لزيادة إنتاج املزارعني ،[Mais Alimentos] ولذلك وضعُت برنامج امسه املزيد من الغذاء

شاحنة صغرية وكذلك  28 000وجرار  58 000يف الربازيل. ومن املذهل مبا يف الكفاية، أن هذا الربنامج باع  األسريني

 آالف أخرى من الشاحنات األصغر حجما. 

 
حصاد بأسعار فائدة منخفضة للغاية يف إطار خطط التمويل طويل األجل، الذي آلة  14 000واعتقد أن الربنامج قد باع 

كان السبيل الوحيد لصغار املزارعني للحصول على التمويل. وقد امتد برنامج املزيد من الغذاء إىل أفريقيا وأمريكا 

 الالتينية. 

 
بسبب إطالق الربنامج بعد األمر يستغرق بع  الوقت ولست متأكدا ما إذا كانت املبيعات قد بدأت أم ال، ألن 

. وأعرف ذلك ألنين زرت ن مدة واليتنااإلجراءات البريوقراطية. ويف بع  األحيان، تكون الفرتة الزمنية الفاصلة أطول م

 سنوات.  3ول على التمويل منذ صاحلنتظر احلكومة ال زالت تغانا منذ مدة قصرية، و

 
لصغار املزارعني يف الذي قدم نفس التمويل حتصل على يف بلدان أخرى، تنفيذه  جيري هذا الربنامج وأعرف أن

  الربازيل. وقد قررنا القيام بذلك ملساعدة البلدان يف احلصول على هذه التكنولوجيا.

 
، عن هذا املوضوع. وإن وزيرنا للشؤون اخلارجية، املؤمتر اهذهنا يف وميكنكم أن تسألوا الوزراء الربازيليني احلاضرين 

Mauro Vieira ،هذا الربنامجيتابع ، حاضر هنا. 

 



C 2015/INF/7 10 

 

جامعة احتادية عامة جديدة يف  18من مناطقهم: لقد أنشأنا نزوح وأنا فخور جدا بإجناز آخر حققناه لضمان عدم 

مدرسة  Dilma Rousseff  365 أنشأت الرئيسة سنة. كما ةعشر يتعلى مدى اثن اجامعي احرم 148البالد، وكذلك 

 للتدريب املهين بهدف إحداث نوع من الثورة السلمية حترتم اجلميع. 

 
الربازيل. وتعين هذه اجلامعات واملدارس املهنية اجلديدة أن يف وحاولنا اقتسام فوائد قراراتنا بني مجيع أحناء اجملتمع 

التعليم العالي للمرة األوىل. كما أنها تساعد أيضا على تطوير املناطق الداخلية يف البلد،  آالف الشبان قد حصلوا على

 وعلى ضمان عدم اضطرار الشبان إىل العيش يف ظل ظروف سيئة يف املدن الكبرية يف الربازيل.  

 
ن زيادة دخل صغار م ،إىل جانب زيادة اإلنتاج الغذائي ،ونتيجة هلذه السياسات وغريها من السياسات، متكّنا

بأكثر من عشر سنوات بقليل. ويتماشى كل ذلك مع هدف مكافحة اجلوع والفقر  يف املائة 52بنسبة  األسريني املزارعني

سنة. وازداد دخل األسرة بنسبة الثلث، والثلثني يف  12يف  يف املائة 74املدقع. وقد منت القيمة الفعلية لألجور بنسبة 

 من الناتج احمللي اإلمجالي. يف املائة 57إىل  يف املائة 24ت نسبة عروض االئتمان من أشد األسر فقرا. وارتفع

 
فخورا جدا ألنه كان أحد José Graziano وينبغي أن يكون  –والنتيجة اإلمجالية جلميع هذه السياسات معروفة جيدًا 

مليون شخص آخر  40مليون شخص من الفقر املدقع. وُرفع  36 انتشالمبدعي ومطوري هذه السياسة: وقد متكّنا من 

 وظيفة رمسية يف الربازيل.فرصة عمل مليون  22 خلقناإىل عتبة الطبقة الوسطى وقد 

 
وهذه هي نتيجة جمموعة من السياسات اليت تركز على إثبات أن الفقراء ليسوا جزءا من املشكلة. وإذا ما نظرنا إليهم 

اء جزءا من احلل لبلداننا. إذا قمتم بإقراض مليون دوالر لشخص غين، فستذهب تلك بشكل صحيح، يصبح الفقر

، وسيتم توفري الطعامدوالرات لشخص فقري، فإنها ستساعد على  10األموال إىل حساب مصريف. وإذا قمتم بإقراض 

نين أشعر بسعادة الربازيل وإ يف ناسياساتهذه هي املعجزة اليت صنعت تداول هذا املال وسيتمكن اجلميع من املشاركة. و

 . تقريبا وأقاليم أخرى أمريكا الالتينيةبلدان  كل يفغامرة لرؤية أمثلة استثنائية 

 
يف بوليفيا. ويوفر هذا الربنامج الدعم املالي للحوامل واألمهات  Embarazadaامسه  ابرناجم Evo Morales وضعوقد 

 بوليفيا، لشعب مل يكن لديه أي شيء أبدًا. إىل ثورة بالنسبة برامج أخرى أيضا. وهذه وضع العازبات، وقد  م 

 
جدا بشأن التغلب على هذه  وأنا أعلم أيضا أن هناك جتارب ناجحة تسري قدما يف أفريقيا، وهذا جيعلين متفائال

 املشكلة. 

 
املهم جدا أن تكون منظمة األغذية والزراعة مبثابة جملس أساسي جلميع هذه التجارب الناجحة لنتمكن من تبادل  ومن

 العامل.  سائر املعرفة املكتسبة من خالل أفضل املمارسات مع 

 
عاب األوملبية ، كما حدث يف األلبشأن التغذية لتحقيق التنميةآخر سيكون هناك مؤمتر خالل دورة األلعاب األوملبية، و

  .2012اليت نظمت يف لندن عام 
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ن النتائج اليت حققتها العديد من البلدان بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، يف إطار أهداف إأيها األصدقاء األعزاء، 

نسبيا، ألنه ال األلفية، مشجعة للغاية. وتعمل منظمة األغذية والزراعة بأرقام غري عادية، ولكن األرقام ال تزال صغرية، 

مليون، ولكن حقيقة األمر هي أن أولئك  200بـمليون شخص يعاني من اجلوع. وقد خفضنا األعداد  800 هناكيزال 

الذين يعانون من اجلوع ال يستطيعون االنتظار. علينا اإلسراع. ومن املفارقات أن هذا الوضع الطارئ يأتي يف وقت ميكن 

 رب مما يستهلكه. للعامل أن ينتج فيه كمية غذاء أك

 
بل يف عدم وجود دخل للناس لشراء الغذاء. وعلى حكام العامل أن يفهموا أن  ال تكمن يف نقص إنتاج الغذاء،واملشكلة 

 اجلفاف والفيضانات هي ظواهر طبيعية، ولكن اجلوع مسؤولية إنسانية وجيب التغلب عليه باعتباره مسألة ملحة. 

 
 Joséسنحت لي الفرصة للمشاركة يف منتدى هام جدا يف أديس أبابا مع  2013 وقد كنت سعيدا جدا ألنه يف عام

Graziano والسيدة Zuma رئيس االحتاد األفريقي، للتوقيع على التزام للقضاء على اجلوع يف أفريقيا حبلول عام ،

2025 . 

 
من قبل جلنة رؤساء الدول واحلكومات يف االحتاد  2014وقد كنت أكثر سعادة ملعرفة أنه  م تأكيد هذا االلتزام يف عام 

 لدعماألفريقي. واآلن، بعد أن وافق رؤساء الدول واحلكومات على هذا االلتزام، وإذا كان العامل الغين واملتقدم مستعدا 

 امل. املشروع، بإمكاننا حقا أن حنلم بالقضاء على اجلوع يف أفريقيا وكذلك يف مجيع البلدان األخرى يف الع اهذ

 
، أيها األصدقاء األعزاء، بإخباركم أن األمم املتحدة ستربم خالل اجلمعية العامة القادمة يف كلميت وأود أن أنهي

املستدامة. ويشكل القضاء على اجلوع والفقر املدقع اخلطوة األوىل حنو  تنميةأهداف المرب/أيلول املقبل، التزاما بشأن سبت

ملة. وتتطلب هذه اخلطوة الكبرية إىل األمام، التزام املواطنني واحلكومات وفقا لروح ميثاق حتقيق التنمية االجتماعية الكا

 ميالنو، الذي وقعناه يوم أمس. 

 
يف  –الفقر املدقع  –املنظمات غري احلكومية بالتأكيد دورا هاما للغاية يف اختاذ إجراءات ضد اجلوع والفقر ؤدي وت

ة وطنية سياسوحنن حباجة إىل يتطلب مصادر متويل دائمة. كفاح ى أن هذا الالعامل. ولكن علي أن أشدد مرة أخر

 للقضاء عل اجلوع. 

 
ومن املعروف جيدا أن األكثر فقرا ال يتجمعون يف أحزاب سياسية. وليس عندهم نقابات عمالية لتمثلهم. وال ميكنهم 

ال ميكنهم حتى مون مسريات احتجاجية. ورس. وال ينظوليس لديهم مجاعات ضغط يف الكونغ املشاركة يف املسريات.

العامل، قادة على الرؤية السياسية ليعتمدون الفقراء فالدعم من الصحافة. احلصول على سائل اإلعالم أو الوصول إىل و

 ولذلك من املهم للغاية أن نعتمد هذا النهج. 

 
يت بني شعوب آسيا وأفريقيا ال زالت عالية الاجلوع واألمراض وسوء التغذية  أن مستوياتوتظهر ميزانية أهداف األلفية 

 ارطةرطة اجلوع وخاأخرى. وتفرض خبلدان داخلية أو احلروب مع نزاعات كان ذلك أعيش يف حاالت نزاع، سواء ت

وع. اجليوجد  مااحلرب نفسهما يف هذه املناطق، وتشكالن صورة مأساوية. ويذكرنا ذلك بأنه ال ميكن حتقيق السالم حيث
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ال يكون العنف السبب املباشر للفقر، تفاقم احلروب من معاناة السكان املدنيني، وخاصة الفئات األكثر  وحتى عندما

 ضعفا. 

 
وطنهم. وإذا ليف مستقبل مل األن فقدويهجرة الناس ألنهم تزايد ويشكل اجلوع والفقر أيضا األسباب اجلذرية األعمق ل

من الرتكيز على النتائج فعالية أكثر مسألة ألسباب اجلذرية للجوع لالتصدي كنا نرغب يف بناء عامل آمن للجميع، فإن 

 هلذه املأساة. وخيمة ال

 
من حتقيق حلم القضاء على اجلوع. ولدينا معرفة علمية مل يكن باإلمكان تصورها بهذه الدرجة وإننا مل نكن يوما قريبني 

ادية والتقنية لالستثمار وحملاربة الفقر واجلوع يف مجيع أحناء يف السابق، تسمح لنا بإنتاج الغذاء بوفرة. ولدينا املوارد امل

العامل. ولدينا احلجة األخالقية األقوى، وهي مأساة مئات املاليني من األطفال اجلائعني، ولدينا دليل عملي أنه من 

 رى. املمكن بالفعل التغلب على اجلوع كما فعلنا يف الربازيل، وكما حدث يف العديد من البلدان األخ

 
إن تعزيز األمن الغذائي بطريقة صحية ومستدامة بيئيا أكثر بكثري من جمرد حلم: إنه قضية إنسانية. وقضية قادرة على 

توحيد الشعوب واحلكومات واملؤسسات. وبإمكان هذا الربع األول من القرن احلادي والعشرين أن يكون بالفعل حلظة 

هذه الدورة يف اجلوع والفقر. وأمنييت لكم مجيعا، رجاال ونساء، مندوبني  بناء عامل أكثر أمنا للجميع: عامل خال من

اخلطوة  ياخلبز ه ةالتاسعة والثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة، هي أن تنقلوا الرسالة التالية إىل بلدانكم: إن كسر

 األوىل حنو بناء السالم. 

 

 شكرا جزيال. حتياتي احلارة لكم مجيعا. 

 
 


