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 لجنة األمن الغذائي العالمي
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"

 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 JOHN KUFUORصاحب السعادة  لمتحدث الرئيسيابيان 
 

 السيدة رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي، أمرية قرناص؛ 
 السيد جوزيه غرازيانو دا سيلفا، املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة؛ 

 ، رئيس الصندوق الدويل للتنمية الزراعية؛ Gilbert Hungboالسيد 
 العاملي؛ ، املدير التنفيذي لربنامج األغذية David Beasleyالسّيد 

 السيدات والسادة املوقرون:  حضرات
 

اتسمممممممة بداية هذا القرن بانجالق توّجرات بارزة، غرّيت قواعد اللعبة وكان را األثر البعيد. توّجرات تسممممممتحق  
 تصممممممممممممممنيفرما كظماهرة، إو أقما  مدع إىل التوهيق بني العوملمة من جرمة وبني رهماه الكمائن البشممممممممممممممري وأمنمه من جرمة أخرى. 

 تايل: وهي كال
 

قد عردت إىل األمم املتحدة بقيادة احلوكمة  ،إن دول العامل، على الرغم من االعتبارات اجلغراهية السمممممممممممممياسمممممممممممممية 
العاملية، كي حتشممممد  ممممفوع تلب الدول بشممممكل  اعي والتصممممدي لبعد التحديات الوجودية الا حتدق بالبشممممرية عامة، 

 وبكوكب األرض خا ة. 
 

، وأهداع التنمية املسممممممممممممممتدامة، والقرارات املتعلقة باملناد ة الدورة احلادية ة لأللفيةاألهداع االمنائيوقد أقرت  
والعشممممممرين ملطرر األطراع ة باريس رمممممممن أطر زمنية وبا اع دول العامل كاهة، على أسمممممماس اعتبار كرامة ا نسممممممان وأمنه 

 سواء.  مبثابة وجود احلوكمة على املستويني الوطين والدويل على حد  
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  املتقدم والنامياملنيبالع بدون اسممممممممممتثناء الدماروباألخص، هان التأثري الشممممممممممامل لتغري املناد ة كوكبنا سمممممممممميلحق  

 كما أنه سيأيت على كل نواحي املساعي البشرية وعلى الكوكب نفسه كما نعرهه حىت اليوم.   
 

 منرا،  اوتة، حبسمممممممممب قدرات كلولذا هقد واهقة دول العامل على اعتماد اسممممممممممجاتيجيات  اعية، ولو كانة متف 
 من أجل مكاهحة تغري املناد رمن إطار زمين قائم على االستشارة العلمية، توخياً الحتوائه. 

 
والنظم الغذائية من أجل األمن الغذائي  الزراعة” -حضمممممممرات السممممممميدات والسمممممممادة، إن املورممممممموع الذي نتناوله  

 (، يقع  مممممممممممممراحة ة نجاق التحديات احلالية 2030عام ل ملسمممممممممممممتدامةللتنمية ا ألمم املتحدةاوالتغذية " )ة سمممممممممممممياق خجة 
هم بشمممممممأقا، مسمممممممتنرضممممممماً إيانا  يعاً كأهراد وكدول وكعامل لنسممممممما قد ُدّق ناقوس اخلجرالا تواجررا البشمممممممرية  عاء، والا 

  طاقات.بأقصى ما لدينا من 
 

 وتفيمممد احلقمممائق الا تردنممما من أجرزة اخلرباء، مثمممل منظممممة األغمممذيمممة والزراعمممة وغريهممما من أجرزة األمم املتحمممدة،  
 ف اليوم، صمممممممممممليارات نسمممممممممممة ون 7مليار نسمممممممممممة إىل  2.5، من 1950أرممممممممممعاع منذ  3أن عدد سممممممممممكان العامل قد زاد 

 ة املائة ملتناول كل هرد  40مطدياً إىل زيادة بنسممممممممبة  وأنه على الرغم من أن إنتاج األغذية قد شممممممممرد ارتفاعاً جذرياً أيضمممممممماً 
 مليون 790أن و مليون شمممممممممخص حول العامل يعانون النقص التغذوي املزمن، علماً  800من الغذاء، هال يزال هناك حوايل 

 منرم يعيشون ة العامل النامي ة أهريقيا وجنوب آسيا.  نسمة
 

مليارات حبلول  9.3املتسمممممارع والذي تقدر األمم املتحدة أنه سممممميبل  وتتفاقم املشمممممكلة جراء االنفجار السمممممكا   
 ة املائة من تلب الزيادة ة العامل النامي احلايل.  85مع حصول  2050

 
وسممممتكون بالتايل موطناً حلوايل ربع سممممكان  2050هوحدها أهريقيا سممممتشممممّكل حوايل نصممممف الزيادة املجلقة حبلول  
 العامل. 

 
 حضممممممرات السمممممميدات والسممممممادة: يقال "إننا على  ممممممورة ما نأكله" ولكن احلقيقة البديرية األخرى هي أن "ليس  

 كل ما نأكله غذاء". 
 

م واجلوع والعاهات السمنة والتقز جتعالن العامل يعا  من  النقص التغذويو  سوء التغذية وبالتايل هان مشكلا 
 لدى الناس ة كل مكان. 

 
 لدى املنرب الذي نشارك هيه اليوم. النقاش وهذه املعضلة بالذات حتتل مكانة حمورية ة  
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واملسمممممألة هي، بعبارة أخرى، كيف ننتج الغذاء على أسممممماس مسمممممتدام مسمممممتقباًل بكميات وجودة مجلوبة للتغلب  
 .والنقص التغذوي الا تتردد البشراجلوع وسوء التغذية  عوامل على
 

من خالل  ّتم على ا نتاج الغذائي أن يبقى مواكباً لهالدميغراهية أن النمو السمممممممكا  ة العامل  ُ تبني الدراسمممممممات  
 . 2050ة املائة، من أجل احلفاظ على مستويات التغذية احلالية حىت حلول عام  60بم زيادة تقدر 

 
ناعات ابلرا من إمدادات للصممممممممولبلوغ هذا املسممممممممتوى ينبغي تجبيق أهضممممممممل املمارسممممممممات الزراعية املعززة مع ما يق 

 للتنمية البشرية الا تصبح أكثر حتضراً مع تغيريات معقدة ة أمناطرا الغذائية. الزراعية تلبيًة 
 

األمم املتحدة، هي أن الزراعة العاملية خارممعة ريمنة  ممغار املزارعني الذين مييلون  واملشممكلة، حبسممب ما تعررممرا 
إىل اعتماد ا جراءات املتحفظة ة ممارسممممما م، وهم، ة العامل النامي بشمممممكل أخص، متقدمون ة السمممممن وعلى مسمممممتوى 

 كفاءة ة مرنترم. متوارع من التعليم  ول دون استيعاهبم بسرولة لألهكار اجلديدة وتر ترا إىل  
 

وهم عاجزون أيضمممممممممممممماً عن الو ممممممممممممممول إىل االئتمان، األمر الذي يعيق قدر م على شممممممممممممممراء التكنولوجيا اجلديدة  
 واستخدامرا. 

 
هضممممممممممالً عن ولب، ال يكمن احلل ة ا نتاج وحسممممممممممب بل باألحرى ة إنتاجية كل من ا ا مممممممممميل القوة العاملة  

  واملدخالت األخرى.وكذلب ة األراري 
 

مجردة ة األراري واملياه املخصصة للزراعة لدى العديد من مناطق العامل، بسبب  هعلى سبيل املثال، هناك ندرة 
 عوامل متعددة تشمل سوء استخدام البيئة، وكذلب الزيادة املتسارعة للجلبات املتنوعة من أجل تلبية االنفجار السكا . 

 
 ساحة األراري الزراعية ومن كمية مياه الري ا دودة نفسرا. ولذا، ينبغي زيادة أطنان ا ا يل من م 

 
وترتبط احللول املسمممممتدامة حتماً بتجبيق العلوم والتكنولوجيا، وعلى احلكومات الوطنية أن تسمممممتعني بالسمممممياسمممممات  

 لتجريز املزارعني على كل املستويات هبا.
 

 الرغم من أنه خاص، مثاًل عن مفروم الشممممممممممممممراكة ويشممممممممممممممكل هذا النوع من التعاون بني احلكومة واملزارعني، على  
 االقتصادية للدول. -بني القجاع العام واخلاص، الا تعمل لتحسني التنمية االجتماعية

 
وينبغي لألمم املتحدة ووكاال ا وجمموعة املاحنني واريئات املطسممممممسممممممية العلمية الزراعية اخلا ممممممة واملنظمات اخلريية  

 ويدها بالدراية الفنية واملوارد حسنة التوجيه. تشجيع تلب الشراكات عرب تز 
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وال جيب النظر إىل هذا الدعم من منظور "ا عانة" احلايل املشمممممكب، بل جيب االعتبار باألحرى أنه ميّكن اجلرة  
 املتلقية من أن تكون منتجة من ناحية األعمال واالستدامة. 

 
ولسممممممموء احلذ هان هذه الصمممممممورة املغلوطة قد شمممممممابة نسمممممممبة كبرية من الدعم الذي قدمه العامل املتقدم إىل العامل  

 النامي حىت اللحظة. 
 

، قامة اتفاقية األمم املتحدة ا طارية بشأن تغري املناد، بانشاء  ندوق املناد 2010هعلى سبيل املثال، ة عام  
وية من التمويل لتخفيف وطأة تغري املناد والتكيف معه، مع االسمممممممممجشمممممممماد مبباد  األخضممممممممر من أجل تقدم مبال  متسمممممممما

 االتفاقية وأحكامرا، ملساعدة البلدان ا تاجة. 
 

إىل األموال الرامية إىل دعم جرودها لالسممممتجابة  بالكاملغري أن البلدان النامية واجرة  ممممعوبات ة الو ممممول  
 وجيرية لالتفاقية.   املعقدة الا تنص عليرا اخلجوط الت الجرقلتحدي تغري املناد، ألقا تفتقر إىل الدراية الفنية لتجبيق 

 
 ناهيب عن أن عدداً قلياًل من اجلرات املتقدمة قد وىف هعاًل بالتعردات الا قجعرا للصندوق.  

 
ما يصمممعب أكثر على البلدان النامية بلوغه، بسمممبب القيود املشممماهبة على الدراية الفنية، هي ا جراءات اخلا مممة و  

مالية،  مناهعأر مممممدة"، وهي عبارة عن والذي رنح مبوجبه " 1997بأر مممممدة الكربون الا اعتمدها بروتوكول كيوتو ة عام 
  راري لديرا إىل ما دون مستوى كوتا االنبعاثات ا ددة را.إىل البلدان الا جنحة ة خفد غازات االحتباس احل

 
 هلوال ولمممب ملّكن همممذا النظمممام البلمممدان األهريقيمممة من نيمممل األموال الا هي بمممأمس احلممماجمممة إليرممما ألجمممل تنميترممما  

ارية لألمم دوالا تبقى بالتايل غري مسممممتخدمة وال تعود بنفع يذكر على تلب البلدان. ولسمممموء احلذ ال تظرر السمممملجات ا 
 املتحدة أية مراعاة لتخفيف تلب العراقيل. 

 
وهذا ال يعين أن البلدان األهريقية مل تبذل أي جرود من ناحيترا. بل على العكس راماً من ولب. هان االحتاد  

الشمممممممراكة  مبوجب )الربنامج( قد أيد الربنامج الشمممممممامل للتنمية الزراعية ة أهريقيا 2003األهريقي على سمممممممبيل املثال ة عام 
 اجلديدة من أجل التنمية ة أهريقيا، ملواءمة السياسات الزراعية للبلدان األعضاء من أجل التنمية املتكاملة. 

 
ويرمي الربنامج إىل "مسمماعدة البلدان األهريقية على االرتقاء إىل مسممار أعلى للنمو االقتصممادي من خالل التنمية  

 ى اجلوع وحتد من الفقر وانعدام األمن الغذائي وتتيح توسيع الصادرات." القائمة على الزراعة الا تقضي عل
 

 والربنمممامج عبمممارة عن خجمممة للتنميمممة الزراعيمممة املوجرمممة حنو النمو، وهو يرمي إىل زيمممادة معمممدالت النمو الزراعي  
 ة املائة سمممممممممممممنوياً من أجل اسمممممممممممممتحدات الثروة الا حتتاج إليرا ايتمعات واألسمممممممممممممر الريفية ة أهريقيا  6إىل ما ال يقل عن 

 كي تزدهر. 
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وهيما أن هكذا جرود من قبل االحتاد األهريقي وايموعات ا قليمية ة القارة تسممممممممممممممتحق الثناء، هاقا ال تزال  
م املتفشمممممي قزّ التغذية للمسممممماعدة على اسمممممتئصمممممال التو ة لألمن الغذائي بعيدة عن ركني القارة من حتقيق املسمممممتويات املجلوب

 وغري ولب من التحديات املتصلة بالغذاء.   
 

ن بني سمممممممائر مللزراعة والتغذية ومن اجلدير بالذكر أن مصمممممممرع التنمية األهريقي يقوم هذه السمممممممنة مبنح األولوية  
 أهداهه. 

 
ولذا، ال بد من قيام الوكاالت املتخصممممممممممصممممممممممة لألمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة ا منائي ومنظمة األغذية  

ومات دول القارة واحلك احتادمسمممممممممماعدة والزراعة ومطسممممممممممسممممممممممات البحوت الدولية واملنظمات اخلريية، بتكثيف جرودها ة 
 . 2030أهداع التنمية املستدامة لعام  ة حتقيق غايات استدامةممارسة تأثري أكثر على الوطنية، 

 
واحلقيقة أن هذا التعاون والدعم سمممميصممممبان ة املصمممماا املتبادلة واملسممممتنرية لكاهة أ ممممحاب املصمممملحة، حني تطثر  

 نتائجرما ا جيابية ة تداعيات النزوح اجلماعي الناجم بشكل رئيسي عن الفقر واجلوع، الا تزعزع العالقات الدولية. 
 

ثل هان حفذ السممممممالم على املسممممممتوى الدويل ة العديد من املناطق الا تعا  من النزاعات السممممممياسممممممية جراء وبامل 
 املسببات نفسرا، جيب أن تيّسر.

 
 جعمل من معمارع الزراعمة المذكيمة منماخيمًا متماحمة للعمامل النمامي، هيتكيف بكفماءة يسمممممممممممممموبمالتمايل همان همذا المدعم  

  زمننا الراهن.مع اآلثار املدمرة للتغيري ة 
 

حضرات السيدات والسادة، إن األحدات الا نشردها أخرياً عرب أحناء العامل تبنّي بوروح أن حىت أكثر الدول  
  كوكبنا.تقدماً ليسة مبنأى عن غضب الجبيعة، مثل تغري املناد، الذي يطثر ة  

 
نا وإما نغرق معاً" نفسه هم"إما نبحر  يع ويضع هذا التغيري ايتمع الدويل بأسره وكوكب األرض نفسه ة القارب 

ولذا هعلى العامل املتقدم أن يقبل بتوهري موارده العلمية والتكنولوجية وغريها من موارد لدعم  ،حني يصب املناد جام نقمة
 العامل النامي على أمل إنقاو كوكبنا بفضل جرودنا اجلماعية. 

 
ماد ص اعتخيما  ، ال سمممممممممميما األمم املتحدة، أفيّة قصمممممممممموى ةويكتسممممممممممي دور قيادات الدول واملنظمات الدولية 

 السياسات الا ستساعد ة إنضاج هذا التعاون وأيضاً ة انتشال البشرية من براثن اجلوع وكل ما يرتبط به من معوقات. 
 

شممممممأن الترديدات ب اتصممممممارا على  ممممممعيد العامل والتثقيفوينبغي لألمم املتحدة على وجه اخلصمممممموص أن تكثف  
 اخلجرية ا دقة بالعامل أ ع جراء تغري املناد وانتشار األمراض واجلوع وسوء التغذية. 
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وينبغي را تويل القيادة الا تفررمممممرا عليرا الضمممممرورة والتاري ، وأن رعن ة التوعية بأن ما يطثر ة جزء من العامل  
 إمنا يطثر ة سائر أجزائه. 

 
كومات لسممادة، كلي إميان بأن هذا التعاون بني األمم املتحدة وطليعة القيادات العاملية واحلحضممرات السمميدات وا 

 الوطنية، مصريه النجاح.
 

 وة هذا الصدد، امسحوا يل بكل توارع أن أوكر بعد األمثلة من بلدي غانا، توريحاً لفكريت.  
 

يسممر  أن أشممري إىل أن احلكومة احلالية لغانا قد قامة ة األشممرر القليلة األخرية باطالق برناجمرا الزراعي بعنوان  
"الزراعة من أجل الغذاء والعمل"، باالشمممجاك مع مزارعني من أ ممحاب احليازات الصممغرية بصممورة عامة ة القجاع اخلاص، 

 تني ة رعف األمن الغذائي وة البجالة. املتمثلالتوأمتني واردع منه حل املشكلتني 
 

ص حما مميل الكاكاو، تقوم اخلدمات ا رشممادية التابعة للحكومة بتشممجيع املزارعني ة شممىت أحناء البالد خيما  ة 
 على اعتماد آلية مبتكرة للتلقيح ة مزارعرم. 

 
 سم. ة املائة هذا املو  25ومن املتوقع رذا االبتكار أن يزيد الغلة بنسبة  

 
وهناك توقعات بتحقيق حصمممممماد واهر كذلب ة جمال حما مممممميل احلبوب خالل هذا املوسممممممم بفضممممممل دعم مشممممممابه  

 إىل املزارعني.  ةنة واملعززة الا تقدمرا احلكومللبذور ا س
 

، اعتمدت احلكومة اسمممممممممممممممجاتيجية لتنفيذ 2009و 2001وأوكر أيضمممممممممممممماً أنه خالل واليا كرئيس لغانا بني عامي  
ا مداد والتجارية، عرب المجكيز على هتح شممممممممممممممبكة من الجرقات الريفية و املتقدمة التنمية الريفية املتكاملة كأسمممممممممممممماس للزراعة 

 الكرربائي ومياه الشمممممممرب واخلدمات الصمممممممحية واالئتمان امليسمممممممر للمزارعني واخلدمات ا رشمممممممادية لتوهري التثقيف الزراعي، 
 مبا ميّكن أ حاب احليازات الصغرية من حتسني ا نتاج واحلصاد والتخزين والتسويق. 

 
وقد شمممممممماركة حكوما ة برنامج شممممممممامل للتغذية ة املدارس مسممممممممتعينة مبحا مممممممميل منتجة حملياً هوهّرت أسممممممممواقاً  

مبادرة قد  املدارس، وهي غذية بواسممممممجة تلب ا ا مممممميل لتالميذاملوجبات ال إو قمن بجريمزارعني وهرص عمل للنسمممممماء لل
 سواء.   حسّنة من معدالت ارتياد املدارس ة أوساط الفتيات والفتيان على حد  

 
 أممما إحممدى اخلجوات األخرى الا أ ممممممممممممممبحممة حجر أسممممممممممممممماس لنجمماح حكوما هتمثلممة ة القرار الممذي ا ممذ  
 من الضرائب املفرطة. خلفد الضرائب على مزارعي الكاكاو ة البالد الذين كانوا يعانون  2001ة عام 

 
نتقلون للبالد، ي هقد كان مزارعو الكاكاو ة غانا، وهم منتجو هذا ا صممممول النقدي وأحد الصممممادرات الرئيسممممية 

 بشكل متزايد إىل زراعة احلمضيات من أجل تفادي الضرائب الباهظة املفرورة على األسعار العاملية ملنتجرم التقليدي. 
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 ةالسمممموق الدولي أسممممعارة املائة من  60هأمرت احلكومة بورممممع حد للضممممغط الضممممري  على القجاع تاركة بالتايل  

ة املائة الا كانة سممممممائدة من قبل. وهضمممممماًل عن ولب، جرى تزويد املزارعني  40المممممممممممممممممممم ملزارعي الكاكاو، بداًل من نسممممممبة 
 بيدات اآلهات واألمسدة. بامدادات من املدخالت احليوية ة الوقة املناسب، مثل م

 
 ة املائة هأدى إىل جتدد االهتمام بالقجاع.  133وة غضون أربع سنوات، ارتفع إنتاج الكاكاو بنسبة  

 
قد زاد ثالت مرات هانتقل بغانا  الواحد ، كان متوسممممممممممممممط الدخل الوطين للفرد2008وحبلول قاية واليا ة عام  
 . الدخل من الشر ة الدنيا ةتوسجاملبلدان الإىل شر ة 

 
 إواً، أتة احلوكمة الرشيدة مثارها هنتج عنرا ورع رابح ة كل األحوال جلميع أ حاب املصلحة.  

 
وقد حتسممممممن ا نتاج الغذائي على امتداد سمممممملسمممممملة القيمة كلرا؛ هأ ممممممبحة تغذية أطفال املدارس أهضممممممل؛ ونال  

ء؛ وأ مممبح املال متوهراً هأثر ولب ة جماالت أخرى لالقتصممماد؛ وحقق املزارعون أسمممعاراً أهضمممل؛ واسمممتحدثة واائف للنسممما
املتصممممممممل باجلوع وأهداع مطرر القمة العاملي لألغذية، قبل سممممممممنوات  األهداع االمنائية لأللفيةمن  1البلد كالً من اردع 

 كله بغانا.   عدة من انقضاء املرلة الا ورعترا األمم املتحدة؛ وساد االستقرار السياسي وأشاد العامل
 

مع الرئيس  2011وأشممممممممممممممعر باالمتنان ألن تلب ا جنازات قد سممممممممممممممافة ة هوزي باجلائزة العاملية للغذاء ة عام  
 .Lula da Silvaالربازيلي 

 
 القجاعات ة اجلرات الفاعلةإواً عرب إقامة روابط أهضممل بني  ممانعي القرارات والشممعوب املعنية، وتيسممري جرود  

سممممممممتويات املختلفة للحكومات، وعرب توهري املوارد واملعارع من خالل اخلدمات ا رشممممممممادية املوزعة بصممممممممورة املتعددة مع امل
حسمممممممنة واخلارمممممممعة للر مممممممد، واملصمممممممارع الريفية للمزارعني، جنحة احلكومة ة تعديل موقع القجاع الزراعي دعماً لتحقيق 

 ئية الصحية.   أهداع األمن الغذائي واستمرار الشعوب ة تناول األمناط الغذا
 

وباختصمممممممار، هبواسمممممممجة التعاون الصمممممممادق وارادع بني األمم املتحدة وكاهة وكاال ا، واملاحنني من العامل املتقدم،  
الر ممممممممممممد جة أدوات بواسمممممممممممباحلوكمة العاملية واملنظمات اخلريية الدولية ومنظمات ايتمع املد  الدولية، الرامي إىل االرتقاء 

 وحتقيقجلوع اسممميتمكنون من توجيه احلكومات الوطنية ومسممماعد ا ة تجبيق سمممياسمممات السمممتئصمممال  ،والدعوة والتمكني
 . 2030أهداع التنمية املستدامة لعام  إطاراملجلوبة على أساس مستدام، رمن التغذية بواسجة  األمن الغذائي

 شكراً لكم وبارككم اهلل. 
 
 
 
 


