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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الخامسة واألربعون 

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2018أكتوبر/تشرين األول  19-15روما، إيطاليا، 

 نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بيان
 

 حضرات الزمالء، 
 

 حضرات السيدات والسادة، 
 

 أن سددددلالا الضددددوء علددددى النتددددائ   Beasleyلقددددد سددددبق لزميلددددي املدددددير العددددام غراريددددايو دا سدددديل ا واملدددددير التن يددددذ   
 اليت خلص إليها تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل وشواغل اجملتمع الدويل.

 
 ع إىل املستقبل.قيل بالتللا  مال كما لذلك امسحوا يل أن أ 

 
ددد كدددل بو دددو بمثدددة   . ومدددا أعنيدددظ بدددالنظل الدددنظل الزراعيدددة الغذائيدددةا إراء حاجدددة ملاحدددة إىل اعتمددداد نددد  أكثدددر ايتظام 

واأليشدلة الديت  - أ  البيئة والناس واملدخالت والعمليات والبنية التحتية واملؤسسات -الغذائية الصلة القائمة بني العناصر
 اج األغذية وجتهيزها وتوريعها واستهالكها.تتعلق بإيت

 
وإن التحدث عن النظل الغذائية يتللب فهل االقتصاد السياسي لتنميدة الدنظل الزراعيدة الغذائيدة و و دا يف سديا   

 بالعوملة.  اليوم تتسل باتت األسوا  اليت 
 

 فت ضدديالت املسددتهلكني وأادددا  الللددب علددى األغذيدددة تتغدده يف كددل مكدددان باجتدداه منتجددات أعلدددى جددودة وقيمدددة  
مددع معددايه أكثددر صددرامة خاصددة بالسددالمة. ويتزايددد تركددز سالسددل المدددادات الغذائيددة العامليددة الدديت  مددني عليهددا املؤسسددات 

 املتعددة اجلنسيات وشركات األغذية.
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مدددن إمكايدددات ل الري دددي الزراعدددة والتحدددوا مدددا تنلدددو  عليدددظ   الددددويل للتنميدددة الزراعيدددة علدددى وينصدددب تركيدددز الصدددندو  
 التنمية املستدامة. أهداف ا دفني األولني من  قيقللقضاء على ال قر واجلوع، مبا يساهل يف 

 
ا ومعايدداة مددن يقددص التغذيددة يف العددامل يعيشددون يف املندداطق الري يددة للبلدددان فثمددايون يف املائددة مددن أشددد الندداس فقددر   

 حيا ل وسبل معيشتهل. مان النامية ويعتمدون على الزراعة الصغهة النلا  من أجل 
 

يف املائدة  30شخص. فهي تشغل  (2) عل حنو مليار دمزرعة ت 500 البال  عددها املوإن املزارع الصغهة يف الع 
 يف املائددددة مددددن ريددددع السددددعرات اعراريددددة الغذائيددددة علددددى املسددددتوى العدددداملي. ومددددع  لددددك،  50مددددن األرا ددددي الزراعيددددة، وتنددددت  

 1ما رالت على هامش األسوا  املتسمة بالعوملة.
 

ا يكلددي ل لددذلك، أود اليددوم تقدددم عدددد مددن يقددا  الدددخول الرئيسددية للتحددوا و وينبغددي أالا تكددون علددى هددذا النحددو.  
 املستدام والشامل.

 
 ناشدددئة الديددددة و اجليف التكنولوجيدددات املتقدمدددة. فهدددذه التكنولوجيدددات  املمكندددة، عليندددا أن ين دددتا علدددى اعلدددول أوال   

 حلول قابلة للتعديل للمشاكل القائمة أو الناشئة. حلول اليوم وتقدمجتاور ة قد تنلو  على إمكايي
 

 . فددهجهزة االستشددعار عددن بعددد عددب املددزارعني بكميددة امليدداه يف الزراعددة الدقيقددة ومتثددل إحدددى هددذه التكنولوجيددات 
 ميكددن لللددائرات بدددون طيددار أن تبددنيا مددت تكددون النباتددات يف صددحة سدديئة، مبددا يتدديا و أو األمسدددة الدديت  تاجهددا ماصدديلهل. 

 املددزودة ببصددريات متقدمددة بددالكثه  آالت التصددوير العاليددة الدقددةوتبشددر مددا يك ددي مددن الوقددت العددا  إجددراءات تصددحيحية. 
 ريع هذه التكنولوجيات يف املعدات وربلها با واتف احملمولة.وميكن إدراج  - من اخله

 
كمددا ينلددو  التقددددم املسددجل يف ثدددال البحددوث واالبتكدددارات الزراعيددة علدددى إمكايددات هائلدددة. وحنددن متحمسدددون  
ت واألمسدا  والتكنولوجيدات اجلديددة الديت متندع التلدف املبكدر ل غذيدة، أيواع مغذية من احملاصيل واعيوايااستحداث لوعود 

 وهذا فقط على سبيل الذكر ال اعصر.
 

 "تقنيدددددة سلسدددددلة السدددددجالت املغلقدددددة"وهندددددا  أيضدددددا تكنولوجيدددددات السدددددجالت املورعدددددة الددددديت غالبدددددا مدددددا تسدددددمى  
"Blockchain  اسددة وبيايددات حسا  غربدداء يتقددامسون أمددواال  ". فهددذه التكنولوجيددات بإمكانددا سددد فجددوة الثقددة بددني أشددخا

 على مدى مسافات طويلة.
 

 ا، حنددددن  اجددددة إىل أن يعددددزر ريددددع أصددددحاض املصددددلحة دورهددددل وأن يضددددللعوا بددددظ يف توجيددددظ مسددددتقبل الددددنظل ثايي دددد 
 الزراعية الغذائية.

 

                                                      
امليددة مددن الصددعب الوصددول إىل أرقددام موثوقددة عنددد  ديددد عدددد صددغار املددزارعني الددذين يرتبلددون بسالسددل القيمددة العامليددة ألن الحصدداءات الوطنيددة والع  1

املائدة  يف 0.5ليست م صلة أيضا  سب حجل املزرعة. وال تشمل سو  املنتجات العضوية ومنتجات التجارة العادلة املعتمدة، عند النظر إليهدا، سدوى 
 ماليني من صغار املزارعني( وإن كايت يف تزايد ملرد. 2.8مليون يف العامل ) 500من صغار املزارعني البال  عددهل  فقط
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ميددع أشددكالظ. ذ سياسددات سددليمة للقضدداء علددى سددوء التغذيددة جيدد ن ددع وتقددوم بو وينبغددي للحكومددات القويددة أن ت 
وهددذا يقتضددي توثيددق التعدداون بددني مقدددمي الرعايددة الصددحية والرعايددة االجتماعيددةا وبددني خددباء التغذيددة واملهندسددني الددزراعنيا 

 وبني املزارعني وجتار التجزئة واملربني واجملتمع املدين األوسع بشكل عام.
 

إجددراء اسددتعراي دقيددق و يئددة بيئددة يسددتدعي مددر األفددإن وعندددما يتعلددق األمددر باالبتكددارات واعلددول التكنولوجيددة،  
تنظيميددة تضدددمن أن التكنولوجيدددا مناسدددبة وتصددل إىل أصدددحاض اعيدددارات الصدددغهة يف البلدددان الناميدددة. وهندددا،  تددداج القلددداع 

 م واعتماد التكنولوجيات وإعادة تصميمها ألصحاض اعيارات الصغهة.اخلا  إىل التشجيع للتقدا 
 

وتؤد  منظومدة األمدل املتحددة دورا هامدا يف تدوفه التوجيدظ للمسدهة التكنولوجيدة القادمدة وتعزيدز اعدوار السياسدي.  
حدت يكدون التغيده التكنولدوجي متمحدورا حدول البشدر و دام حقدو  اليسدان  أن يتمثل دورها يف تدوفه التوجيهداتوينبغي 

 ومستداما من الناحيتني االجتماعية والبيئية.
 

وهدددذا يعيددددين إىل يتدددائ  تقريدددر حالدددة األمدددن الغدددذائي والتغذيدددة يف العدددامل وإىل النقلدددة الرئيسدددية األخدددهة الددديت أود  
  ثال التعاون الاائي. يف ا ل هداف ديد  التشديد عليها، وهي أينا  اجة إىل اتباع ن  براثي أكثر 

 
   تؤد  بشكل تلقائي إىل  سني اعالة التغذوية للسكان.ا الهننا أن ريادة اليتاجية والدخل وحدوالتاريخ يلقا  

 
وإن أسباض سوء التغذية وسبل تدار   لك متعددة. وجيب علينا بكل و دو  النظدر إىل األادا  الغذائيدة وكي يدة  

 عليميددة تغههددا وأسددباض  لددك. وينبغددي لنددا دراسددة فعاليددة الددنه  اعاليددة، خصوصددا الرعايددة الصددحية والددنظل االجتماعيددة والت
 يف البلدان يف ريع مراحل التنمية.

 
وحنددن يف منظمتندددا، الصددندو  الددددويل للتنميدددة الزراعيددة، يركدددز بشدددكل متزايددد علدددى تلدددوير سالسددل القيمدددة املراعيدددة  
 للتغذية.

 
وهنا  مشروع رائد ين ذ يف مقاطعة مالوكو ومقاطعة مشال مالوكو يف إيدوييسيا ويعمل علدى اعتمداد ند  مبتكدرة  

 املمارسات الزراعية واألسوا  واالستهال  املتغه. يف
 

 البلاطددددا اعلددددوة البتقاليددددة  أيض ددددا أدخددددلفقددددد املسددددتهلكة.  اخلضددددرثموعددددة يلددددا  ويهدددددف املشددددروع إىل توسدددديع  
 احملصانة بيولوجيا.

 
  الصديد كما يرمي إىل ريادة استهال  البوتني. وهدذا يقتضدي تدوفه قدوارض جديددة حدت يتسدي لصدياد  األمسدا 

يف أمدداكن أبعددد. ويتللددب  لددك أيضددا إيشدداء يظددام توريددع مددبد جديددد بالكامددل للح ددام علددى األمسددا  يف حالددة جيدددة مددن 
 الشبكة إىل القرية النائية.

 
الت كده اجلداي ، أ  االسدتثمار اعتمداد وكما ترون، فإن اعتماد ن  مسدتدامة يف ثدال يقدص التغذيدة يسدتلزم مندا  

 يشلة واجملاالت.يف ثموعة من األ
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بدددور حيددو  يف إيتدداج األغذيددة املغذيددة ألي سددهل ول خددرين. و دددذا يضددللعون أصددحاض اعيددارات الصددغهة وإن  
و دذا السدبب حندن، يف الصدندو  الددويل للتنميدة  ،السبب ينبغي إشراكهل يف تشكيل معامل مستقبل النظل الزراعية الغذائية

  لضمان مشاركتهل. الزراعة، يريد أن يقلع امليل األخه
 

 حضرات السيدات والسادة، 
 

تقرير حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل بشدكل وا دا أيندا لسدنا يف طريدق الوفداء بدااللتزام العداملي يبنيا ا، أخه   
 وإجراءاتنا.أن يغه ت كهيا ا على  لك، ردا  ،فالتحديات تتغه، وعلينا .2030ا على اجلوع  لول عام بالقضاء متام  

 
ل ا يكلي الشامل، ميكننا  يئة الظروف املناسبة لإليتاج املستدام واالستهال  من خالل التحوا  ،أعتقد أيظولكن  

 املستدام وأينا سنقوم بذلك.
 

 ولكل مين جزيل الشكر. 


