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 مكافحة تغري املناخ واجلوع من خالل االبتكار
 

دعويت     لقاء هذه الكلمة العوم، وعلى قعادته  السككككككككككككعد  ككككككككككككو دو عو علىاملدي  العام، أوّد أّوالا أن أتوّجه ابلشككككككككككككك     
نهوض مبهمة منظمة األغذية والزراعة األسككككككككاسككككككككعة املجلمعلة ن مكا اة ا وع وا عدام األمن ال ذائا ن  عع أ اء العا   لل
ا للجلقدم الذي سعا ز  مجلشّوقيعمل السعد  و دو عو على بناء   يق رائع وأان و   جدا

 ين واملبجلك ين الذين لعديد من قادة العا  واملفكّ خطوات ا أتبع ين أن ألقا هذا العام حماض ة ماكدوغال الجلذكارية وأن يش ّ 
  1958حملاض ات منذ عام من اسلسلة ال اركوا ن هذه 

أمناط غذائعة  اتحة  ته الشككككككككككهةة    منظمة عاملعة تعمل من أجل  قعق  هد  ن مذكّ  McDougall السككككككككككعد وقد دعا
، ولجلجديد الجلزامنا ماكدوغالاسككككبة لجلك ر  ك   السككككلسككككلة من احملاضكككك ات ط يقة منهذه    ومتّعل للجمعع للصككككاةمالئمة 

م ب ؤيجله املجلمعلة ن القضككككككاء على ا وع ن  عع أ اء العا   ويعجلمد العا  على خمة منظمة األغذية والزراعة وقعادقا للجلقدّ 
 اهلد   هذا و  قعق 
   قد ارتفع عدد األ خاص الذين يعا ون من ابال  ا  عن املسار الصاعحا قد بدأان هذه ا ائاة، كنّ  تفشاوحىت قبل 

  2014ملعون  خص منذ عام  60 مبا جمموعها عدام األمن ال ذائا 
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  ّنا  واجه العوم أكم أزمة عاملعة ن جمايل الصككككككككككككككاة العامة والجلنمعة منذ ق ن من الزمن  ومع أّن الجلقدي ات مجلباينة،  قد و 
   دائ ة ا وع  وتواجه األمم ن  عع أ اء العا  خط   ملعون  كككككككككككككخص 132مبا يصكككككككككككككل     19-د عت جائاة كو عد

 األ ه  املقبلة  خاللحدوث أزمات غذائعة حادة 
يعاين مئات املاليني من صكككككككك ار املزارعني ن ءجللل أ اء العا  و وكما تعلمون  ععاا،  إّن ت ة املناخ يصككككككككّعو كل األمور  

األحوال ا وية غة املجلوقعة، وتفشكككا ات ات ، وتزايد زراعةالمواسكككم ا سكككار    اخنفاض ال الل، من  –من هذه الجلأثةات 
  ة معل أس اب ا  اد الصا اوي العمالقة اليت رأيناها ن الصعل املاضا املدمّ 
سكككككككككبل عع   عع الذين يعجلمدون على األغذية اليت يزرعو ا  ون و د هذه الضككككككككك وط املناخعة سكككككككككبل عع  املزارعني، وقدّ 

السلبعة ن ا عار اقجلصادي  الدورةو هذه ابلزراعة  ون تلك األماكن، قد تجلسبّ  مجلصلة  صل الوظائل  إنّ بعض البلدان، 
 كارثا، ما سعد ع ابملزيد من السكان    ب اثن الفق  وا وع 

ن اإل جلاجعة الزراععة  وعلى مد  العقود   ة املناخ قد بل ت ابلفعل سبع سنوات من النموّ ت كلفةوتشة الجلقدي ات    أّن  
ن املائة و   زايدة  30، من املجلوقع أن يؤدي احرتار املناخ    خفض منّو ال الل ن العا  بنسكككككبة تصكككككل    قبلةامل العديدة

ن املائة؛ كما سكعؤدي    ارتفاع أسكعار األغذية بنسكبة  44 ض املزارعني ملوجات ا فا  والفعضكاانت بنسكبة تصكل   تع ّ 
 ا وع دائ ة ملعون  خص  ضا عني ن  50ن املائة  وبوجه عام، سو  يؤدي  لك    زّج أكع  من  20

 ان ن خفض ا بعااثتنا ا ماععة من غازات االحجلباس احل اري    مسككككجلو  صككككا  صككككف ي، كّلما تفاقمت وكلما طال أتخّ 
 العواقو هذه 

واليت طال ا جلظارها  -أقل قدر من ا بعااثت غازات االحجلباس احل اري أ جلجت ومن اجملال بوجه خاص أن الدول اليت 
 ، ها األكع  أتثّك اا هبذه الجلادايت 19-ضد  ةوس كو عد اتالعوم للاصول على الجللقعا

وت ة املناخ، حعث  19-موضكككككككككوع الرتكعز خالل احلوار الذي عقد مؤخ اا بني قادة أ  يقعا بشكككككككككأن جائاة كو عد هذاوكان 
ل مع ت ة املناخ، وأطلقوا ب انمج السككجلعمارات ال امعة    الجلكعّ    ااألولوية   سككناد    اأ  يقعقادة  مندعا أربعة وعشكك ون 

 ل ن أ  يقعا تس يع الجلكعّ 
حاسككككككم لجلعان أ  يقعا من عامل ار ن الزراعة القادرة على الصككككككمود أمام ت ة املناخ هؤالء القادة،  إن االسككككككجلعم اعجلموكما 

 جلاقعق اهلد  الطويل األجل املجلمعل ن  رساء اقجلصاد مسجلدام وقادر على الصمود لهذه ا ائاة و 
سكككككككككككجلناد    أحوال الطق  املجل ةة ابالون ابسكككككككككككجلم ار و على احملن اهلائلة وهم يبجلك  وقد اعجلاد صككككككككككك ار املزارعني على الجل لّ 

 والطلو ن األسواق 
نطاق هذه الجلادايت يقجلضككككككككككككككا حلوالا دولعة، وأان ال أزال مجلفائالا   نا    همحّل هذه املشكككككككككككككككلة مبف دهم ولكن، ال ميكن

  سجلطعع معا جلها   ا عملنا معاا 
لقد حّدد العا  لنفسكككككككككه بعض املقاصكككككككككد الطموحة إلح از الجلقدم ن  قعق أهدا  الجلنمعة املسكككككككككجلدامة  وكما تعلمون،  إن 

، و   مضكككككككككاعفة دخل صككككككككك ار 2030من أهدا  الجلنمعة املسكككككككككجلدامة ي ما    القضكككككككككاء على ا وع  لول عام  2اهلد  
 املنجلجني و  جلاجعجلهم على  و مسجلدام 
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 ن الوقت طموحة لن تكون جمدية  ن    جلمكن من قعاس الجلقدم احمل ز ن  قعقها، وهو ما يشككككل  دايا ولكن املقاصكككد ال
 ال اهن ابلنسبة    املقاصد املجلعلقة ابإل جلاجعة والدخل واالسجلدامة 

النما ج د مكان تواجد ع الجلقدم الذي أح زانه ولكا  دّ ولجلاقعق هذه األهدا ،  ن  اجة    بعاانت أ ضككككككككككككككل لجلجلبّ 
  ويعمل اال اد األ  يقا على  قعق هذه ال اية، ومؤسسجلنا  خورة بدعم العمل الذي تقوم املعالعة و جّلبع أ ضل املمارسات

 هذه الفجوات ن البعاانت  ن جمال اإلحصاءات لسدّ  األغذية والزراعة نظمةمبه 
ن قعادقا منظمة األغذية والزراعة والصكككككككندوق الدويل للجلنمعة  ، اليت تشكككككككرت 50x2030قد  مبادرة  على سكككككككبعل املعال، 

بلداا من البلدان املنخفضككككة الدخل والبلدان املجلوسككككطة الدخل على  ع البعاانت  50الزراععة والبنك الدويل،    مسككككاعدة 
 و لعلها واسجلخدامها لجلجلبع الجلقدم احمل ز و سني عملعة صنع السعاسات 

م اتيل وأدوات مجلعنة أخ   لبناء قاعدة بعاانت للمعار    أوجه تقدم جديدة ن الجلعلّ Ceres2030مشكككك وع    ويسككككجلخدم
ن من توسككككعع  طاق املشككككاريع الفاعلة واسككككجلبعاد تلك اليت ال  قق الة لصكككك ار املزارعني، حىت  جلمكّ املجلعلقة ابلجلدخالت الفعّ 

 ال اايت امل جّوة 
واءمة على  املسجلو  الجلايل  من املقايع ،  ضالا عن وضع سجالت عامة لألداء قائمة على ومن  أن  قعق املزيد من امل

ا على ضككككمان القدّ البعاانت لجلجلبّ  م  و  قعق هذه املقاصككككد  والعمل الذي يقوم به اال اد ع الجلقدم احمل ز، أن يسككككاعدا أيضككككا
 على ما  جلاج  لعه  معال واعد االزراعا ن أ  يقع للجلاّول األ  يقا بشأن سجل األداء

 عجلمعل ناألحجعة  أما العنصك  احلاسكم اتخ   هذه لذلك،  إّن البعاانت وسكّجالت األداء األ ضكل ها م احل هامة حلّل 
الباث والجلطوي  الزراععني لضككككككككككككككمان متّكن املزارعني من   جلاج  جمال  ن  اجة العوم    اسككككككككككككككجلعمارات نو دعم االبجلكار  

 غذية امل ذية على  و مسجلدام خالل السنوات املقبلة جمموعة واسعة من األ
   على سككككككككككككبعل املعال، جّعد ابلفعل ن أ  يقعا ملسككككككككككككاعدة املزارعني على الجلكعل و لاد حلول طويلة األجل ا اري عملوال

 ابلنسككبة   وقد بل ت كلفجلها تسككجلخدم  ثعوبعا البعاانت الضككخمة لوضككع  ظم لا ذار املبك  حلاالت تفشككا صككدأ القمح، 
املزارعني مئات ماليني الدوالرات خالل العقد املاضكككككككككككككا  ول ي  ديث هذا النظام القائم على اهلواتل احملمولة بصكككككككككككككورة 

 كان من احملجلمل حدوثه قبل أربع سنوات اليت  صدأ القمح  وابء تفشادون أحال ابلفعل يومعة، وقد 
 مولة تع   ابسككككم  على اهلواتل احملة العوم منصككككة أصككككااب احلعازات الصكككك ة  ملعون مزارع من 4 1ون كعنعا، يسككككجلخدم 

Digifarm والجلأمني على  الق وض  لشككككككككك اء املدخالت، واحلصكككككككككول على املشكككككككككورة الفنعة، وتقدر طلبات احلصكككككككككول على
 احملاصعل، و لاد مشرتين، ما ميكّنهم من الجلكعل بس عة أكم مع الظ و  املجل ةة 

 عاماا، عندما ألقى مخسككنيلالبجلكار ن هذا اجملال  ومنذ  ارئعسككعا  اقائدا  1زراععة الدولعةوتُعّد ا ماعة االسككجلشككارية للباوث ال
ال ذاء  تو ة احملاضككككك ة، قال:  يجلمعل العنصككككك  األسكككككاسكككككا األول للعدالة االججلماععة ن هذه Norman Borlaug السكككككعد

 الكان لا سا عة  عاء  
و  يقه ن ا ماعة االسككجلشككارية للباوث الزراععة الدولعة على   قا  أكع  من ملعار  سككمة من اجملاعة   Borlaugمث سككاعد 

ت عة قواعد لجلنفعذ اإلج اءات اليت من  ككأ ا مع احلكومات، وال سككعما وزارات الزراعة،  العمل ا ماعة هذه وتواصككل العوم

                                                      
  الزراععة ا اد امل اكز الدولعة للباوث  1
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ية أ ضكل وااية الجلنوع البعولوجا، يقوم الباحعون ن ا ماعة بجلطوي   وع، وتو ة ت ذالقضكاء على االلعبة  وللمسكاعدة ن 
 أكع    جلاجعة وأكع  قدرة على مقاومة الجلهديدات املناخعة تكون أ واع جديدة من احملاصعل، 

دوالرات  10على الباوث اليت جت يها ا ماعة االسجلشارية للباوث الزراععة الدولعة ما يزيد عن يجلم   فاقه وينجلج كل دوالر 
 وي الدخل املنخفض  ومن املهم لل اية أن تقدم منظمة األغذية والزراعة والوكاالت من بني أم يكعة لصككككككككككككككا  املزارعني 

األخ   اليت توجد مقارها ن روما، املسكككككككككككككاعدة الفنعة والجلمويل من أجل توسكككككككككككككعع  طاق  عع االبجلكارات وأوجه الجلكعل 
 للباوث الزراععة الدولعة  نبعقة عن عمل ا ماعة االسجلشاريةامل

لدينا   صجلان كبةاتن ن وقت الحق من هذا العام الختا  خطوات كبةة    األمام ومها: قمة األمم املجلادة للنظم ال ذائعة 
ن  عقده املزمع ن اتفاقعة األمم املجلادة اإلطارية بشككأن ت ة املناخ نو عشكك  السككادس والاألط ا   مؤمت و ن سككبجلممأ أيلول، 

هاتني  خالل و ممأ تشككككككككككككك ين العاين  و ن  اجة    الجلزامات  ضكككككككككككككا عة من جا و املا ني واحلكومات والقطاع ا اص 
الفعالّعجلني من أجل دعم االبجلكار و سني اسجلخدام البعاانت وغة  لك من ا هود املبذولة لجلو ة أدوات جديدة ن حقول 

ناقشككات العوم من وضككع األسككاس لسككبل  قعق أقصككى قدر من اإلمكاانت اليت تنطوي علعها أمتّّن أن تجلمكن املو املزارعني  
 من أجل  ح از تقدم حقعقا    األمام  االججلماعاتهذه 

ومن خالل العمل معاا، وابسكككجلخدام البعاانت إللاد تدخاّلت  ّعالة وتشكككجعع االبجلكار،   ين على أّق العقة من قدرتنا على 
املناخ ومسكككككككككاعدة املزارعني على الجلكّعل معه  ميكننا  قعق أهدا  الجلنمعة املسكككككككككجلدامة  وميكننا ن النهاية الجلصكككككككككّدي لجل ة 

 عا  ال يضط   عه أي طفل من أن يكم جائعاا أي الجلوّصل    : Frank McDougall قعق رؤية 
 

 و ك اا على حسن  ص ائكم 


