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الغذائي العامليجلنة األمن   

 الدورة السابعة والثالثون

 2177 تشرين األول/أكتوبر 22-71، روما

 (K. F. NWANZE) وانزينكانايو  البيان الذي أدىل به السيد
 رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

 يف اليزوم  ن تجتمزع نز  :السزادة و ،السزيدات ، األعززاء  الزمالء ،الكرامأيها املندوبون  لسعادة،أصحاب ا  -1

ب األمزن الذزذائي   والسزريعة التقل ز   املرتفعزة األسزعار  فيزه  هزدد  وقت ُت القرن األفريقي من اجملاعة، فيه يعاني وقت

 .مليار طفل وامرأة ورجل يعاني فيه من اجلوع يوميا زهاء البشر، وقٍتبين من لماليني ل

مقدار دعم الزراعة من اخنفاض  - على األقلجزئيًا  -نتج إنه . بني عشية وضحاها قمإن هذا الوضع مل ي -2

 .على مدى نو ثالثة عقود، على املستوى الوطين وعلى املستوى الدولي

ي والتذزذوي  ئمزن الذزذا  أي وقت مضى عن بلوغ هدفنا املتمثل يف حتقيق األون أكثر من ديبعوقد يبدو أننا  -3

 جعزل قة ل مزن جهزود منس ز   بزذ  فمزا يُ . وم الداكنزة لكن مثة أشعة أمل تلوح من خالل الذيز . يف مجيع أناء املعمورة

 .شابهة قامت يف املاضيفريقي اليوم أخف مما شهدناه يف ظروف مي تسببه اجملاعة يف القرن األذال اخلراب 

من إعالن مزابوتو   ًابدء –التنمية الزراعية  فيما خيصخرية خذت يف السنوات األوبفضل التعهدات اليت اُت -4

الشزبكة الزيت    إنشزاء نقزوم ب  - ألفريقي إىل مؤمتر قمة جمموعة الثمزاني الزذي عقزد يف الكزويال    الصادر عن االحتاد ا

 .ائي، كاألزمات اليت نشهدها اليوممن التكفل بطي صفحة أزمات األمن الذذيومًا ما ننا تمِكس

 يف الصميم انعدام األمن الغذائييقع من الفقر 

يتمثزل   كل زه فزاألمر  . من األمر جزءعترب زيادة اإلنتاج إال  ُت ائي والتذذوي العاملي، الذاألمن الذفيما خيص  -5

 .انعدام األمن الذذائي والتذذوي يف صميميقع يف الفقر، الذي 

ويتمثزل  . يف الواقزع  ، جيزري إنتزاج األيذيزة بكميزات وفزرية     هزذه  وقات انعدام األمن الذزذائي أفحتى يف  -6

املنزاطق  رية وإىل الفقراء يف املناطق احلض – أمس احلاجة هلا تكون هناك التحدي يف إيصال ما ُينتج منها إىل حيث 
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وأكثر منفعة ملعظم الفقراء، أي ألصزحاب احليزازات الصزذرية واألسزر      أمناأقل ويف جعل اإلنتاج الذذائي  - الريفية

 .يف البلدان الناميةاملزارعة 

 ستقب دور أساسي يف حتقيق األمن الغذائي يف املهلم صحاب احليازات الصغرية أ

ز علزى االسزتثمار يف   بشأن السياسات سزرتكِ الثالث واحدة من املوائد املستديرة  فة أن ادليس من قبيل املص -7

فبني أيديهم مفتاح السبيل إىل حتقيق األمن الذذائي وإطعام العامل . أصحاب احليازات الصذرية الذي يراعيالزراعة 

 .يف السنوات املقبلة

صزحاب  ألدعم م الز يتقدالتزامنا بالقضاء على الفقر واجلوع من خالل  من جديد نؤكدوجيب علينا اليوم أن  -8

 .احليازات الصذرية

 ،مليزار شزخص يف العزامل    1.4البالغ عزددهم    أهالي املعمورة األكثر فقرًا،يف املائة من  سبعنيإن ما يناهز  -9

كبري على الزراعة الصزذرية النطزال لكسزب    يعتمدون إىل حد  معظمهمو .يعيشون يف املناطق الريفية يف البلدان النامية

مزن   زيزد أيضزاً  فزإن ذلزي ي  ، تذذيزة أنفسزهم  قدرتهم علزى   فإذا مت حتسني. ما يسد احتياجاتهم املعيشية الضرورية

مسزتهلكني   فزإن ذلزي يوجزد     ،قدرتهم على كسب دخزل مزن عملزهم    إذا مت حتسنيو. قدرتهم على إطعام اآلخرين

 .قوي اقتصاداتنايو جددًا

 رعة عم  يستلزم روابط مع األسواقاملزا

صحاب احليزازات الصزذرية وحتسزني األمزن الذزذائي فإننزا نتزاج إىل البحزث يف         أيف سبل دعم إذ ننظر  -11

 .ربط أصحاب احليازات الصذرية واألسر املزارعة بأسوال تعمل على نو أفضل وسائل

وتجاح األعمزال يسزتلزم   . حد األعمال التجاريةأى أل نشاطًا اقتصاديًا، زِّمتث ،كان نطاقها ًاأي ،عةإن املزار  -11

 .االستهالكوصواًل إىل تسويق الف التجهيزفاإلنتاج  –نة يف مجيع مراحل إضفاء القيمة روابط بيِّ

للحزد مزن   لنظر يف سبل حتسني جودة األيذية، وجتهيزها، وختزينهزا، وتسزويقها،   إىل اكما إننا نتاج  -12

 .اخلسائر الذذائية ومن اهلدر

ن األمزن الذزذائي   ميكزن أن نسِّز   ،األيذيزة  وتقليزل اخلسزائر مزن   تنا تجاعة سالسل إضفاء القيمزة  وبزياد -13

 .يف املناطق احلضريةملستهلكني اولفقراء اصحاب احليازات الصذرية و، وال سيما ألللجميع

 إدارة األخطار

كززثرية الززيت األخطززار ال مواجهززةعززة إىل الززدعم يف ارحيتززاج أصززحاب احليززازات الصززذرية واألسززر املز   -14

يعيش بزدوالر وربزع الزدوالر األمريكزي يف اليزوم، يالبزًا مزا         خيص منففيما . أكثر إنتاجية الكي يذدو يواجهونها،

 لزيس  ترفًا - يؤتي مزيدًا من الربحكن أن مي نباتزرع بأعلى مردودًا، أو  ةجديد بذور ببذر –خاطرة املخيار كون ي

 .أن يستجيزه له
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. ويالبًا ما يكبت ذلزي روح املبزادرة لزديهم   . قل مما لدى يريهمأاملخاطر  ملواجهةء فاألدوات املتاحة للفقرا -15

لكزي تبيعهزا يف    حماصيلها تنويعميكنها  ،نفسها تذذيتوجس خيفة من العجز عن أن ت األسرةلكن عندما ال تعود 

 .السول

ميكزن  ، يف املائزة  مئزتني يف املائة بداًل مزن   21يف املائة أو حتى  11وعندما يكون سعر الفائدة على القرض  -16

ذي  ًا مزع مشزرت   نصزو عة قد أبرمت عقزدًا م وعندما تكون املزاِر. أو يف املعدات الزراعية مسدةاألللمزارع أن يستثمر يف 

 .منتجاتها جودةوقتها لتحسني قسطًا من ر مصداقية فإنها ستسخِّ

ون الزراعة منطًا معيشيًا ممكن االستدامة وجمزيزًا ملزن   ولسد احتياجات العامل اجلائع املتنامية جيب أن تك -17

 .ل بصورة متزايدة واحدًا من خيارات كثرية متاحة ألهالي الريفزِّاحلياة يف الزراعة ستمث لكن. خيتارونه

 .تنوعًا وأكثر  ريفي أحدث  وليس ذلي تهديدًا للزراعة بل فرصة لتنمية اقتصاٍد -18

 مستقب  الزراعة يتمث  يف الشباب

يف البلزدان   األيذيزة إنتزاج  ن زيادة تعي تر أنه سد َقفُي. على الشباب بشكل خاصز لينا يف كل ذلي أن نرِكع -19

 عونزاً  ،كي يكونوا مزارعي الذزد لفسنحتاج إىل شباب اليوم . الطلب تلبيةبذية  2151حبلول عام  ضعفيه إىلالنامية 

 .هذا الطلب لبيةتعلى 

تاحة هلزم فيمزا خيزص العمزل     فاخليارات امل. معات الريفية ختسر شبابهاتواحلال اليوم أن كثريًا من اجمل -21

الكهربزاء   ُيفتقر إىلوظروف املعيشة ميكن أن تكون شاقة، حيث . فالدخول متدنية. ، يف املزرعة أو خارجهاحمدودة

 .ةالنظيف املياهوال يكون من السهل احلصول على 

وبعضزهم  . ن العمزل يف املزدن أو يف البلزدان األجنبيزة    الشباب من هذه املنزاطق حبثزًا عز    يهرب أن فال يرو -21

 .إىل اخليبة املريرة، والفقر، واملزيد من البؤستؤول يرون أحالمهم  ُجَلهمح، لكن ِلْفُي

مزن األنشزطة الزيت     جمموعزة ر بإقامة اقتصادات ريفية حيوية تزوفِ  ا النزوحإننا نستطيع أن نضع حدًا هلذ -22

وأن يسزتثمروا يف   حييزوا حيزاة جيزدة   عزن عمزل، حيزث ميكزن للشزباب أن       ميكن أن ُيسزتخد م فيهزا مزن يبحزث    

 .بني ظهرانيهااجملتمعات احمللية اليت يعيشون 

ف ر املنزاخ والتكّيز  ة آثار تذّيز أبالتكنولوجيات اجلديدة لتخفيف وط على نو خال لدعم استعانتهم  وجيب -23

طق الريفيزة، وحتسزينًا للبنزى التحتيزة واملرافزق      يف املنزا  النطزال واسزعة  ووذلزي يسزتلزم نظمزًا ماليزة سزليمة      . معها

كما إنه يستلزم أطرًا تنظيمية وسياساتية داعمة وشراكات بزني القطزاعني العزام    . االجتماعية يف اجملتمعات احمللية

 .واخلاص

الزيت هزم أعضزاء فيهزا     واملنظمزات   ،مشاركة املزارعني من أصحاب احليازات الصذريةذلي أيضًا يستلزم و -24

الكلمزات   ليس من باب املبالذزة أن أشزدد علزى   . السياسات يف مجيع اجملاالت ذات الصلة وضعيف ذه، بصفتهم ه

 .وعمليات صنع القرار الشاملة للجميعأهمية السياسات السليمة 
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 دور جلنة األمن الغذائي العاملي

رح مجيزع هزذه   أن يطز  العزاملي الوحيزد الزذي ميكزن     هى املنتزدى إن جلنة األمن الذذائي العاملي اجلديدة  -25

منظمزات املززارعني،   ومزن حكومزات الزدول،    بكزل أطيزافهم   على مائدة البحث مبشاركة أصحاب املصلحة  القضايا

الزيت تتخزذ   الدولية، ووكاالت األمم املتحدة  املالية، والقطاع اخلاص، واملؤسسات احلكومية الدوليةيري املنظمات و

 .ي وقت مضىأيف  ما نعمل بهإننا نعمل بتنسيق ومتاسي مل. من روما مقرًا هلا

 .انثنااملمتاز يقوده الدكتور سواميالعاملي  من الطرازوإذ نعمل معًا فإننا نظى بدعم من فريق خرباء  -26

الزيت تتخزذ   لكن تجاح جلنة األمن الذذائي العاملي ال يتوقف على فريق اخلرباء وال على الوكاالت الثالث  -27

 .هذه الدول الدول األعضاء فيها وممثزِّليعيد على إنه يتوقف إىل حد ب. من روما مقرًا هلا

اخلطزو  التوجيهيزة الطوعيزة    إعزداد   لالنتهزاء مزن  ع املندوبني الذين عملوا هذا العمل الشال شجِّأوأود أن  -28

لقد أيد الصزندول الزدولي للتنميزة الزراعيزة إعزداد      . بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي وسائر املوارد الطبيعية

يف الوقزت  االنتهاء مزن املفاوضزات ذات الصزلة    ف. ع إىل دعم احلكومات يف تنفيذهاخلطو  التوجيهية وهو يتطل هذه ا

إشارة إىل العامل مؤداها أن جلنة األمزن  ُيع ّد و ،فيما خيص أصحاب احليازات الصذريةأهمية حامسة املناسب يّتسم ب

 .جعةالذذائي العاملي بعد إصالحها قادرة على العمل بصورة نا

 ،قًاأمتنى لكم أسزبوعًا مثمزرًا وشزيِّ    :أصحاب السعادة، أيتها السيدات، أيها السادة، أيها الزمالء األعزاء -29

وشزكرًا  . ع إىل تجاح هذه الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الذذائي العاملي يف حتقيق النتائج املتوخاة منهاوأتطل 

 .لكم


