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البيان المشترك لرؤساء منظمة ا��غذية والزراعة وصندوق النقد
الدولي ومجموعة البنك الدولي وبرنامج ا��غذية العالمي

ومنظمة التجارة العالمية بشأن أزمة ا��من الغذائي العالمية

أصدر شو دونیو المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة، وكريستالینا غورغییفا المدير العام
لصندوق النقد الدولي، وديفید مالباس رئیس مجموعة البنك الدولي، وديفید بیزلي المدير

التنفیذي لبرنامج األغذية العالمي، ونغوزي أوكونجو-إيويال المدير العام لمنظمة التجارة
العالمیة، بیانا مشتركا الیوم يدعون فیه إلى تحرك عاجل لمعالجة أزمة األمن الغذائي

العالمیة.

أدت جائحة كوفید-19، وانقطاع سالسل اإلمداد الدولیة، والحرب في أوكرانیا إلى اضطراب حاد في أسواق الغذاء
والوقود واألسمدة، وكلھا أسواق مترابطة. وبحلول شھر یونیو/حزیران 2022، زاد عدد الذین یعانون من نقص

حاد في األمن الغذائي – أي الذین قلت إمكانات حصولھم على الغذاء في األجل القصیر إلى مستوى یعرض حیاتھم
وأرزاقھم للخطر – إلى 345 ملیون نسمة في 82 بلدا طبقا لبرنامج األغذیة العالمي. ومما زاد األمر سوءا أن
حوالي 25 بلدا واجھت ارتفاع أسعار الغذاء بفرض قیود على الصادرات، مما أثر على أكثر من 8% من تجارة
الغذاء العالمیة. ١ وباإلضافة إلى ذلك، زاد تعقید استجابة اإلمدادات الغذائیة من جراء زیادة أسعار األسمدة على
مدار االثني عشر شھرا الماضیة بمقدار الِضعف ، انعكاسا لتكالیف المدخالت مثل الغاز الطبیعي التي سجلت

ارتفاعا قیاسیا. وحتى تنخفض األسعار، ینبغي تحریر المخزونات العالمیة التي تراكمت بصورة مطردة على مدار
العقد الماضي. كل ھذا یحدث في وقت بات فیھ الحیز المالي المتاح الستجابة الحكومات بالغ الضیق عقب جائحة
كوفید-19. وبخالف المدى القصیر، فإن تغیر المناخ یؤثر تأثیرا ھیكلیا على اإلنتاجیة الزراعیة في كثیر من

البلدان.

ولتجنب المزید من النكسات في تحقیق أھداف التنمیة المستدامة، یتعین اتخاذ إجراءات قصیرة األجل وطویلة األجل
في أربعة مجاالت أساسیة: (1) توفیر دعم فوري للفئات الضعیفة، و(2) تیسیر التجارة وإمدادات الغذاء الدولیة،

و(3) تعزیز اإلنتاج، و(4) االستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغیر المناخ.

توفیر دعم فوري للفئات الضعیفة: من اإلجراءات ذات األولویة التعجیل بتقویة شبكات األمان
االجتماعي لمساعدة األسر الضعیفة على المستوى الوطني وضمان كفایة الموارد لدى برنامج األغذیة

العالمي حتى یخدم الفئات األشد احتیاجا. وینبغي تیسیر عملیات البرنامج عن طریق إجراءات على غرار
االتفاق الذي تم مؤخرا بین أعضاء منظمة التجارة العالمیة والذي یقضي بعدم فرض قیود على تصدیر
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مشتریاتھا من الغذاء لألغراض اإلنسانیة. وما لم یكن دعم الطاقة والغذاء موجھا بدقة إلى المستحقین، فإنھ
یصبح باھظ التكلفة ومفتقرا إلى الكفاءة. ومن ثم ینبغي إحاللھ بتحویالت نقدیة ال تصل إال إلى الفئات األشد
ضعفا. وبمرور الوقت، قد یتم التوسع في نظم الحمایة االجتماعیة الفعالة لكي تغطي أعدادا أكبر. وتتضمن

أفضل النظم في ھذا الصدد دقة االستھداف وكفاءة التسجیل، والتسلیم، والدفع، مع االستفادة في أغلب
األحوال من إمكانات التكنولوجیا.

تیسیر التجارة وإمدادات الغذاء الدولیة: على المدى القصیر، سیساعد تحریر المخزونات
على النحو المالئم والمتسق مع قواعد منظمة التجارة العالمیة، والتوصل إلى حل دبلوماسي لتحریر الحبوب
واألسمدة المحتجزة حالیا في أوكرانیا، على معالجة مسألتي توافر اإلمدادات الغذائیة ومعقولیة تكلفتھا. ومن

الضروري تیسیر التجارة وتحسین كفاءة وصمود أسواق الغذاء والزراعة العالمیة، بما في ذلك الحبوب
واألسمدة وغیرھا من مدخالت اإلنتاج الزراعي، حسبما ورد في اإلعالن الوزاري لمنظمة التجارة العالمیة

بشأن االستجابة الطارئة لمواجھة أزمة األمن الغذائي . وقد علمتنا أزمة 2008 أن فرض قیود تجاریة
عالمیة یؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاعات في أسعار الغذاء . ویساعد إلغاء قیود التصدیر واعتماد عملیات

أكثر مرونة للفحص والترخیص على تقلیل انقطاعات اإلمدادات وتخفیض األسعار. وسیكون من الضروري
زیادة الشفافیة عن طریق اإلخطارات إلى منظمة التجارة العالمیة وتحسین متابعة التدابیر التجاریة.

تعزيز اإلنتاج: ھناك حاجة التخاذ إجراءات من شأنھا تشجیع المزارعین وصیادي األسماك على تعزیز
اإلنتاج الغذائي المستدام – سواء في البلدان النامیة أو المتقدمة – وتحسین سالسل اإلمداد التي تربط بینھم
وبین ثمانیة ملیارات مستھلك حول العالم. ویتطلب ھذا توفیر األسمدة والحبوب والمدخالت األخرى بتكلفة
معقولة عن طریق القطاع الخاص باعتباره المتعامل األساسي في ھذه األسواق. ویمثل توفیر رأس المال
العامل للمنتجین القادرین على المنافسة أولویة أساسیة أیضا. وبالتطلع إلى المستقبل، سیكون قیام منظمة

األغذیة والزراعة ومجموعة البنك الدولي وآخرین بنشر المعرفة المتعلقة بالممارسات الفُضلى أمرا أساسیا
في زیادة االستخدام الكفء لألسمدة عن طریق اإلسراع في نشر خرائط التربة وخدمات اإلرشاد الزراعي

وتكنولوجیا الزراعة الدقیقة. فمن شأن ذلك أن یوفر للمنتجین الدرایة الفنیة الضروریة للحفاظ على مستویات
اإلنتاج وتعزیز االستخدام المستدام للموارد الطبیعیة.

االستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغیر المناخ: إن دعم االستثمارات في
الطاقة الزراعیة القادرة على تحمل تغیر المناخ، وتوفیر الدعم للتكیف مع تغیر المناخ ولمزارع صغار

المالك والنظم الغذائیة والتكنولوجیات الذكیة مناخیا، كلھا أمور ضروریة إلیجاد زراعة ذكیة مناخیا وقادرة
على تحمل تغیر المناخ تضمن اإلنتاج المطرد في السنوات القادمة. ومن المھم أیضا وضع قواعد متعارف
علیھا ومعاییر مستقرة لألمن الغذائي والبنیة التحتیة لسالسل القیمة (منشآت التخزین، ومنشآت التبرید،

والبنیة التحتیة المصرفیة، والبنیة التحتیة للتأمین) من أجل زیادة فرص الحصول على الغذاء والحد من عدم
المساواة.

وتدلل التجارب السابقة على أھمیة دعم البلدان النامیة المتضررة من ارتفاعات األسعار ونقص الغذاء حتى تلبي
احتیاجاتھا الملحة دون الخروج عن مسار تحقیق أھداف التنمیة األطول أجال. فمن الضروري التأكد من قدرة أكثر
البلدان ضعفا التي تواجھ مشكالت كبیرة في میزان المدفوعات على تغطیة الزیادة في فاتورة استیراد احتیاجاتھا

الغذائیة للحد من مخاطر القالقل االجتماعیة. وینبغي أن یتیح التمویل اإلنمائي للبلدان األعضاء بدائل ممكنة
تستعیض بھا عن سیاسات االنغالق الذاتي على غرار حظر التصدیر أو الدعم الشامل لواردات األسمدة. وتعد
االستثمارات في شبكات األمان االجتماعي القابلة للتطویر، والزراعة القادرة على تحمل تغیر المناخ، ومصائد

األسماك ومشروعات االستزراع المائي المستدامة، أمثلة جیدة لسیاسات مضمونة النجاح.

وندعو البلدان إلى تعزیز شبكات األمان االجتماعي، وتیسیر التجارة، وزیادة اإلنتاج، واالستثمار في الزراعة
القادرة على تحمل تغیر المناخ. وینبغي تحدید احتیاجات البلدان وتعریفھا عن طریق عملیة تركز على كل بلد على

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/MIN22/28.pdf&Open=True
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022199616300484
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حدة لتعبئة االستثمارات من بنوك التنمیة متعددة األطراف بغیة الربط بین فرص المدى القصیر والمدى المتوسط
والمدى الطویل. ونحن ملتزمون بالعمل معا لدعم ھذه العملیة من خالل التحالف العالمي لألمن الغذائي ، الذي

اشتركت في تأسیسھ رئاسة مجموعة السبعة ومجموعة البنك الدولي، لمتابعة محركات ارتفاع األسعار وتأثیر ھذا
االرتفاع، والمساعدة على ضمان إتاحة االستثمار والتمویل والبیانات والمعرفة بالممارسات الفُضلى للبلدان التي

تحتاج إلیھا.
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