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 تـشرين   16 فـي    الغذائيتم افتتاح مؤتمر القمة العالمي حول األمن          
 بمقر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة في روما 2009نوفمبر / الثاني
أقر رؤساء الوفود إعالن مـؤتمر القمـة        وعقب مراسم االفتتاح،    . بإيطاليا

 دولة ومنظمة   44وقد ألقى رؤساء الوفود من      . العالمي حول األمن الغذائي   
 تابعة لألمم المتحدة، باإلضافة إلى قداسة البابا بنـديكت الـسادس عـشر،             

وفي المـساء، اجتمـع   . على مدار اليوماستمرت  عامةكلماتهم خالل جلسة   
مستديرة موازية بشأن تأثيرات األزمات الغذائيـة     حول مائدة   أعضاء الوفود   

  . واالقتصادية والمالية على األمن الغذائي
  
  حيةجلسة االفتتاال

النصية والصوتية لـبعض المتحـدثين،      للتغطية  : مالحظة خاصة بالمحرر  
ــي  ــع اإللكترون ــارة الموق ــى زي wsfs/wsfs/org.fao.www-: يرج

/en/mondaypm-wsfs/addresses  
 ، مدير عام منظمة األغذية والزراعة لألمـم المتحـدة         ،يوفضرحب جاك   

وأكد ريناتو شيفاني، رئيس    . أعضاء الوفود القادمين لحضور مؤتمر القمة     ب
حقوقـا عالميـة    مجلس الشيوخ اإليطالي، أن الحصول على الغذاء والمياه         

تعددة األطراف من أجل القضاء على الجوع       االتفاقيات م وشجع على تجديد    
وذكر بان كي مون، األمين العام لألمم المتحدة، أنـه لـن            . وعدم المساواة 

األمن المناخي وأكد على أهمية مفاوضات      تحقيق  بدون  يتحقق األمن الغذائي    
ة ملزمة مـن  التوصل إلى معاهدعلى أهمية  كوبنهاجن القادمة بشأن المناخ و    

ذكر المحافظ جيوفاني أليمانو أن روما تفخر       و. الناحية القانونية بشأن المناخ   
  . باستضافة مؤتمر القمة

؛ وهـو مـا     تضاؤل االهتمام العالمي بقضية الجـوع     يوف من   وقد حذر ض  
ودعا إلى . ن مؤتمر القمةعيتضح من خالل غياب بعض كبار زعماء العالم 

وأعـرب  . لزراعة من أجل التغلب على الجوع     االستثمار بصورة أكبر في ا    
 أن تكون لجنة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بـشأن            في عن أمله 

لتناول قـضية األمـن     المنبر الدولي الرئيسي    األمن الغذائي العالمي بمثابة     
  .الغذائي بفاعلية

وأكد سيلفيو برلسكوني، رئيس وزراء إيطاليا ورئيس مؤتمر القمـة، علـى      
 تـم   ينويتمثل أعضاء الوفـود الـذ     . حاجة إلى تحويل الكلمات إلى أفعال     ال

، لي )النيجر(مهامان موسى  : اختيارهم لمنصب نائب رئيس مؤتمر القمة في      
، ميشيل باشيليت جيريـا     )الدانمارك(، إيفا كجير هانسن     )الصين(زينجدونج  

يـات  الوال(، ألـونزو فولجـام      )العراق(، عبد اللطيف جمال راشد      )تشيلي(

وقد قاموا باختيار رؤساء للموائد     ). نيوزيلندا(، وديفيد كارتر    )المتحدة
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  الجزء رفيع المستوى
غيـاب  قائد ثورة الجماهيرية العربية الليبية، إلى       معمر القذافي   أشار  

 عما تدين به هذه البلدان      تحدثالعديد من البلدان الغنية عن االجتماع و      
. ألفريقيا من جراء سنوات السلب والنهـب االسـتعماري لمواردهـا       

تأسيس بنوك بـذور    يوطالب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة       
وأكد محمـد حـسنى مبـارك       . محسنة لمواجهة قضية األمن الغذائي    

على الحق األساسي في الغذاء ولفـت        مصر العربية    رئيس جمهورية 
األنظار إلى عدم إمكانية فصل األمن الغذائي عن التنمية المـستدامة           

  .وإلى الممارسات التجارية غير العادلة
هو أشـد مالمـح     الجوع  أن   بنديكت السادس عشر     ااعتبر قداسة الباب  

ـ     انتقد و ؛الفقر قسوة وأكثرها واقعية    ة لألمـن    ضعف اآلليـات الحالي
 على تحسين إمكانية وصـول البلـدان الفقيـرة إلـى            شجعالغذائي و 
  .األسواق

وتحدث لويز إيناسيو لوال دا سيلفا رئيس البرازيل عن تجربة بـالده            
عـدد  الحـد مـن      والمتمثل في    - في تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية    

 قبـل موعـده     - 2015 إلى النصف بحلول عـام       اء والفقر ىالجوع
خالل اإلرادة السياسية والبـرامج االجتماعيـة الخاصـة          من   المقرر

وأكد الشيخ حمد بن خليفة آل ثـاني،        . بمزارع صغار المالك والنساء   
أمير قطر، أن الفقر والجوع ال يرتبطان باألمن الغذائي فحسب، بـل            

وأشار ميشيل باشيليت جيريـا، رئـيس دولـة      . باألمن العالمي أيضا  
 في مواجهـة األزمـة      مي بين الحكومات  تشيلي، إلى أن التعاون العال    

المالية قد أدى إلى تجنب حدوث ركود اقتصادي؛ وأكد على الحاجـة            
  .إلى التعاون بشأن األمن الغذائي من أجل منع الكوارث االجتماعية

وأكد دانيلو تيرك، رئيس سلوفانيا، على التحـام الـسياسات وتقيـيم            
 بـين إنتـاج الغـذاء        وتحقيق التوازن  الحساسية واالستجابة السريعة  

وانبعاثات غاز االحتباس الحراري ودور المؤسـسات فيمـا يتعلـق           
واقترح بارات جاجديو، رئيس جمهورية غيانا،      . بقضية األمن الغذائي  

من خالل إطالق حمالت تـسترعي انتبـاه        التعامل مع األمن الغذائي     
حتى يتم بنـاء اإلرادة الـسياسية لـدى         الشعوب في البلدان المتقدمة     

وحث أمادو توماني . زعمائها من أجل توفير التمويل إلى العالم النامي
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توري، رئيس جمهورية مالي، على زيادة االستثمار في قطـاع الزراعـة            
  .وتنظيم حركة التجارة ومكافحة المضاربة في تسعير الغذاء

إلى أن واجب البلدان المتقدمة      جيمس أليكس ميشيل، رئيس سيشيل،       أشارو
 توفير المساعدات، بل في خلق الظـروف المواتيـة للتنميـة            ال يتمثل في  

وأشار . والتركيز على نقل التكنولوجيا وبناء القدرة والوصول إلى األسواق        
إلى الدور المحـوري    ،  جوزي مانويل باروسو، رئيس المفوضية األوروبية     
. األمن الغـذائي  تحقيق  الذي تلعبه الزراعة في مكافحة تغير المناخ وضمان         

 البد أن يكون     األمن الغذائي   تحقيق  أن جمع التمويل اإلضافي من أجل      وقال
أحد النتائج الرئيسية في كوبنهاجن؛ وأشار إلى التعهد األخير لالتحاد          بمثابة  

  .األوروبي خالل مؤتمر قمة مجموعة الثمانية في الكيال
  رئيس وزراء السويد، التي تتولى رئاسة االتحادة مود ألوفسون، نائبتوذكر

أنه ينبغي أن تقترن الموارد المتزايدة بالحوكمة       األوروبي في الوقت الحالي،     
لجنة األمن الغذائي العالمي وقالت أن الزراعة        وقد رحبت بإصالح     .الرشيدة

وقال بينجو وا موثاريكـا، رئـيس       . يمكن أن تكون الحل وراء تغير المناخ      
إذا سيادة القانون   يق  تحقحقوق اإلنسان و  طبيق مبادئ   ماالوي، أنه ال يمكن ت    

وطالب القطاع الخاص بزيادة االسـتثمار      . جوعتعاني من ال  كانت الشعوب   
وذكر ليانجيو هيو، نائب رئـيس وزراء الـصين، أن          . في مجال الزراعة  

التحرر من الجوع هو أساس بقاء اإلنسان؛ وهو حق إنساني أساسي وهـام             
قيق نتـائج إيجابيـة     تحوأعرب عن أمله في     . لتحقيق االستقرار االجتماعي  

  . خالل مفاوضات كوبنهاجن بشأن المناخ
واستعرض أنطونيو باولو كاسوما، رئيس وزراء أنجوال، استراتيجية بـالده     
بشأن األمن الغذائي وأكد على التنوع االقتـصادي والزراعـة المـستدامة            

 بين القطاعات من أجل توحيد      برنامج المشترك الوبرامج األمن االجتماعي و   
 وزراء  ة شيخ حـسينة واجـد، رئيـس       توقد رحب . المجتمع المدني صفوف  

بنجالديش، بالعزم على تعزيز الحوكمة الشاملة لألمن الغذائي، وفقا لما تـم            
وطالبت بتوفير تمويـل أساسـي لتنفيـذ        . التعبير عنه بإعالن مؤتمر القمة    

 بليون الذي تم التعهد به في الكـيال يعـد           20الـ  اإلعالن؛ وقالت أن مبلغ     
وأكد بامير توبي، رئيس ألبانيا، على الحاجة       . مبلغا مشجعا ولكنه غير كاف    

في البنية األساسية الريفية من أجل جعل أجور المـزارعين          ستثمار  الإلى ا 
وحـث سيبوسيـسو برنابـاز      . مقاربة ألجور العاملين بالقطاعات األخرى    

ل مجـا دالميني، رئيس وزراء سوازيالند، على زيادة االسـتثمارات فـي           
أزمة انعدام األمـن الغـذائي؛ ودعـا        على حل   مساعدة  لمن أجل ا  الزراعة  

الشركاء الدوليين إلى تقديم المساعدة في تنفيذ برنامج قطري لدعم دخـول            
  . المزارعين

زيادة االستثمار فـي التنميـة      واقترح روبيا زويزاني باندا، رئيس زامبيا،       
وأشار جاكايـا   . لمزارعينواستهداف دعم صغار ا   الريفية والبنية األساسية    

مريشو كيكويت، رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، إلى أن األمن الغذائي يعد           
جزءا ال يتجزأ من جدول أعمال البيئة؛ وطالب باتخاذ قرار إيجـابي فـي              

وأبرز رونالدو رونالد فينيتيان، رئيس سورينام، تجربـة بـالده          . كوبنهاجن
ثار تغير المناخ على األمن الغذائي في       الناجحة في إنتاج الغذاء وحذر من آ      

  .المناطق الواطئة وحث على سرعة إجراء البحوث حول الظروف المتغيرة
انتقد فرانسوا بوزيز يانجوفوندا، رئيس جمهرية أفريقيا الوسـطى، تـأثير           و

وحذر . األسعار المتقلبة لألغذية على الزراعة وحث على االستثمار الخاص        
تشاد، من أن اإلخفاق في مواجهة تحـدي األمـن          إدريس ديبي إتنو، رئيس     

وأشار إلـى تغيـر   . الغذائي قد يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي، بصفة عامة  
وقال علـى   . المناخ وطلب الحصول على الدعم لمواجهة أزمة بحيرة تشاد        

بونجو أونديمبا، رئيس الجابون، أنه البد من زيـادة االسـتثمار األجنبـي             
  .  وأكد على بناء القدرة ورحب بإصالح لجنة األمن الغذائي العالميالمباشر

وأشار كابتن ريجنت فرانسيسكو موسوني، سان مارينو، إلى انخفاض         
حجم االستثمارات الزراعية خالل السنوات األخيرة، مؤكدا على دور         

وأكد بيير  . إبطال هذا التوجه  في  األسواق المفتوحة ونقل التكنولوجيا     
ا، رئيس دولة بروندي، على أن العوامل الخارجية، مثـل           نكرونزيز

 تغير المناخ وزيادة أسعار الوقود قد شجعت الحكومات على تعـديل          
وقد وصفت لـويزا ديـاس ديوجـو،        . الموازنات الخاصة بالزراعة  

رئيسية وزراء موزمبيق، التحسينات التي حققتها دولتها مـن خـالل           
ت الحصول على مـوارد ماليـة     على الزراعة؛ وطلب  اإلنفاق المتزايد   

جديدة لدعم اإلنتاج الزراعي ومسايرة التحديات الجديدة، مثل تغيـر          
  . المناخ

أكد عبد العزيز عبد الغني، رئيس مجلس الشورى بدولة الـيمن، أن            
في البلدان الفقيرة سوف يؤثر تأثيرا إيجابيـا علـى          التقدم االقتصادي   

وقال أحمد عبد   . ل التكنولوجيا التجارة الدولية وطالب بآلية لتعزيز نق     
اهللا محمد سامبي، رئيس جزر القمر، أن أفريقيا تحظى بفرصـة ألن            
تصبح سلة خبر عالمية رئيسية؛ ومع ذلك، ينبغي أن تتولى تحـسين            

المساعدات من المجتمـع الـدولي،      تلقي  التنظيم اإلقليمي وتحتاج إلى     
  . باإلضافة إلى الوصول إلى األسواق

 دوتالنث، نائب رئيس جنـوب أفريقيـا، إلـى تعـد          أشار كجاليما م  
مؤتمرات القمة؛ وأعرب عن أمله في وضع أهداف يمكـن قياسـها            

التخاذ إجراء ملموس ووجود آلية متابعة ونظام حوكمة        وأطر زمنية   
أعادت و. عالمي قائم على المشاركة يعتمد على مركزية األمم المتحدة        

ألولى، إلى األذهان العواقـب     فاندا جيومار بيجناتو، سيدة السلفادور ا     
. الوخيمة لإلعصار األخير؛ وأكدت على العمل من أجل منع تكـرره          

وأصرت على اعتبار األمن الغذائي والتغذوي حقا قانونيـا واعتبـار           
  . القضاء على الجوع أحد مبادئ القانون الدولي

اتفاقية البنـك   وأبرز أحمد محمد على، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية،         
 15التي تم تحريرها في     منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،      مع  

مبلغ بليـون دوالر أمريكـي      توفير  التعهد ب من أجل   ،  2009نوفمبر  
  . تنتمي إلى كلتا المنظمتينللتنمية الزراعية في البلدان الفقيرة التي 

بـرزت   أ ، حيث .وقد أدلى الوزراء من العديد من البلدان بتصريحات       
المساعدات المتزايدة التي تقدمها أسـبانيا      ، من أسبانيا،    وزاإسبينلينا  إ

وأوجزت . من أجل األمن الغذائي والزراعة والتنمية الريفية والتغذية       
االتحاد الروسي، خطة بالدها لزيـادة صـادرات        يلينا سبرينك، من    

أن الزراعة هي   وذكر شاراد بوار، من الهند،      . إلى حد كبير  الحبوب  
ر قوة؛ وينبغي عدم الحد من االستثمار فـي هـذا           محرك النمو األكث  

 وذكر آيسل أيجنـر، مـن ألمانيـا، أن        . القطاع بسبب األزمة المالية   
   . إلى األمامالتنمية الزراعية البلدان النامية ينبغي أن تدفع عجالت 

 20 بتقديم ثلثي مبلـغ       في الكيال  تعهد االتحاد األوروبي  تأكيدا على   و
لب برونو لومير، من فرنـسا، باضـطالع        ، طا بليون دوالر أمريكي  

وحـدد ثالثـة    . الشراكة العالمية للزراعة واألمن الغذائي بدور هـام       
التزامات البلدان النامية بتحقيـق األمـن الغـذائي         : عناصر رئيسية 

تـوفير  اتساق السياسات الدول بصورة أكبر حول األمن الغـذائي و         و
  .خبراء دوليونمن قبل خبرات علمية أفضل 

الرس بيدر بريك، من النرويج، أن اإلنتاج الزراعـي واسـع           وذكر  
االحترار على   أيضا   ساعد، ولكنه ي  يةالنطاق يمكن أن يزيد من اإلنتاج     

وطالـب بتوجـه متكامـل      .  والتصحر وتدهور النظام البيئي    العالمي
  . التنمية الزراعية والتنوع الحيوي وتغير المناختحقيق يستهدف 
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تناولت هذه المائدة المستديرة اآلثار الـسلبية ألزمـات الغـذاء واألزمـات          

رئيس سعيد مصري   وناقش  . االقتصادية والمالية على األمن الغذائي العالمي     
المشارك ووزير الزراعة األردني تـأثيرات األزمـة االقتـصادية          المؤتمر  

ار المالك مـن    صغوالمساعدات الزراعية التي تقدمها البلدان المتقدمة على        
 الرئيس المشارك ووزيـر التعـاون        بيفرلي أودا  توأكد. مزارعي األردن 
على أن أغلبية صغار المالك من النساء وأكد على الحاجـة           الدولي الكندي   

أنه في أعقاب أزمة الغذاء، ينبغي أن       وأكدت  . إلى زيادة المساعدات الغذائية   
  . تتحول الشراكات من اإلغاثة إلى التنمية

 لبرنامج الغذاء العالمي جوزيـت شـيران بـين          ة التنفيذي ة المدير تفرقوقد  
لعدم توفر الغذاء األساسي وعدم إمكانية الحصول على الغـذاء          االستجابات  

. العالقات بين المزارعين واألسـواق    نتيجة ارتفاع أسعار األغذية أو سوء       
أجـاي،  وأكد فاشي   . تطوير شبكات األمان الغذائية   وأكدت على الحاجة إلى     

أن تقـوم الحكومـات القطريـة    من مؤسسة الزراعة أوال، على ضـرورة    
وذكر أنه ينبغـي    .  وأسواق األغذية المحلية   الزراعة الريفية باالستثمار في   

وأكـد  . توزيع المساعدات، بصورة جزئية، من خالل منظمات المـزارعين   
  . لناميةأجاي أن القدرة اإلنتاجية الزراعية قائمة في البلدان المتقدمة وا

وأشار كوس ريتشيل، مدير عام مكتب التعاون في مجال المساعدات التـابع       
أنظمة اإلنـذار المبكـر الخاصـة بـاألمن         للمفوضية األوروبية، إلى سوء     

وقال أن هناك حاجة إلى معلومات إحصائية أفضل لتحديد البلـدان           . الغذائي
 والمـسؤول  وذكر أميت روي، الـرئيس . ذات الحاجة واإلجراءات الالزمة   

التنفيذي األول للمركز الدولي لخصوبة التربة والتتنمية الزراعية، أن األمن          
لوصول إلـى   لالغذائي يمكن أن يمنح فرصة لصغار المالك من المزارعين          

وأكد على أهمية الوصول إلى معلومـات ومـدخالت الـسوق،            . األسواق
  .وخاصة األسمدة

ين، ضمن أمور أخرى، أزمـة      وقد ناقش الوزراء وأعضاء الوفود المشارك     
تتعلق بالوصول إلى الغذاء، والعالقة الـسببية بـين         أزمة  الغذاء باعتبارها   

األزمات المالية واالقتصادية والمناخيـة والغذائيـة، وإصـالحات حركـة           
التجارة، والتخطيط على المستوى القطري، والشراكات بين القطاعين العام         

  . والخاص، وخسائر ما بعد الحصاد
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