بيان صحفي
صغار المزارعين األفارقة يحفرون في التربة التي يزرعونها رسالة عمالقة موجهة إلى زعماء
العالم
روما/نيويورك 19 ،سبتمبر/أيلول  – 2017اشترك مزارعون أفارقة من إحدى القرى النائية في شمال زامبيا مع الصندوق الدولي
للتنمية الزراعية في بث رسالة عمالقة إلى قادة العالم المجتمعين في نيويورك هذا األسبوع – استثمروا أكثر في الزراعة إذا أردتم إنهاء
الفقر والجوع بحلول عام .2030
ولكي تلقى رسالتهم االهتمام الذي تستحقه ،قام المزارعون الستة عشر من قرية كاساما في زامبيا بعرض قضيتهم بشأن االستثمار عن
طريق نقشها على نفس التربة التي يزرعونها ليصدروا بذلك "تقري اًر حقلياً" عمالقاً مزوداً بشكل توضيحي دائري ورسوم بيانية وأرقام
توضح األسباب وراء األهمية الكبيرة لالستثمارات التحويلية الطويلة األجل في زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة .وقال جيلبير أنغبو،
رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية" ،إن هذا التقرير الحقلي يطرح مبررات االستثمار في التنمية الزراعية في األرض ذاتها التي
في أشد الحاجة إلى تلك االستثمارات" .وأرد

جيلبير قائالً "لقد استلهمنا القوة الهائلة واإلمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها الزراعة

للحد من الفقر والجوع ،وللمساهمة في مجتمعات مكتفية ذاتياً ونابضة بالحياة ،ولتحقيق زيادة كبيرة في الغذاء الذي يحتاج إليه العدد
المتزايد من السكان".
وتأتي هذه الرسالة من المزارعين في كاساما في تلك اآلونة الحرجة .ووفقاً لتقرير مشترك أصدرته األمم المتحدة في األسبوع الماضي
بدعم من الصندوق ،تتجه معدالت الجوع في العالم مرة أخرى نحو الصعود ،وهو ما أثر على  815مليون نسمة في عام ،2016
أي  11في المائة من سكان العالم.
وفي الوقت ذاتهُ ،ي ِّ
هدد سوء التغذية بأشكاله المتعددة صحة ماليين البشر في جميع أنحاء العالم .ويقيم في أفريقيا  243مليون نسمة

من أكثر األشخاص معاناة من الجوع في العالم .وتفاقمت حالة انعدام األمن الغذائي في كل أنحاء اإلقليم جراء النزاعات العنيفة
والصدمات المرتبطة بالمناخ .واُضطر المزارعون في كاساما إلى التعامل مع عدم انتظام هطول األمطار واستنفاد التربة نتيجة لتغيُّر
المناخ.
وذكر أوغسطين تشيلومبا الذي يبلغ من العمر  60عاماً ويعمل في زراعة الفول والذرة وأحد المساهمين في المشروع "عندما اجتاحتنا
موجة الجفا  ،لم أجد ما يكفي من المياه لري محاصيلي .وعانيت انخفاضاً في الغالت ونقصاً في الغذاء .ولم أتمكن من إطعام
أطفالي" .وأضا

قائالً "إن المزارعين في أفريقيا في حاجة إلى مزيد من الدعم .ونحن نحتاج إلى المحاريث واألسمدة والبذور الجيدة".

ِّ
ويشكل "التقرير الحقلي" جزءاً من حملة عالمية أوسع للتوعية العامة أطلقها الصندوق اليوم بهد

إذكاء الوعي بأهمية التنمية الزراعية

الطويلة األجل من أجل الحد من الفقر ،وبناء االقتصادات المحلية ،وابطاء وتيرة الهجرة ،واطعام سكان العالم الذين ما فتئت أعدادهم
تزداد.

ويفضل مشاهدة محتويات "التقرير الحقلي" في الصور الجوية التي يتضمنها الفيلم الذي أعده الصندوق .وفي إحدى لقطات الفيلم،
ُ

تكش

إحدى الرسوم البيانية الدائرية الكبيرة المحفورة في التربة عن أن أفريقيا لديها  25في المائة من مساحة األراضي الصالحة

للزراعة في العالم ولكنها ال تنتج سوى  10في المائة من إنتاجها الزراعي .وتُنفق القارة  35مليار دوالر أمريكي على واردات

األغذية سنوياً ،ولكن أفريقيا يمكن أن تُطعم نفسها لو أنها أنفقت تلك األموال على االستثمار في تنمية زراعة أصحاب الحيازات
الصغيرة والبنية األساسية للمناطق الريفية.

وعالوة على ذلك ،يبين رسم بياني باألعمدة المملوءة بأوراق األشجار المحلية نمو سكان المناطق الحضرية .ويهجر الناس سنة تلو
األخرى المناطق الريفية في أفريقيا ،وكثير منهم شباب يراودهم أمل الحصول على وظائ
 ،2030سيعيش نص

في المدن وفي الخارج .وبحلول عام

سكان أفريقيا في المدن .ويمكن لالستثمار في التنمية الريفية أن يهيئ فرصاً لما يتراوح بين  12و18

مليون شاب أفريقي يدخلون سوق العمل سنوياً.
ويبين رسم بياني بالخطوط في قاعدة الحقل الزيادة المطردة في عدد سكان العالم الذي من المتوقع أن يناهز  10مليارات نسمة
بحلول عام  .2050وسيتعين مضاعفة اإلنتاج الزراعي إلطعام أكثر من  2مليار نسمة بحلول منتص
ِّ
ويشكل صغار المزارعين أكبر مجموعة من منتجي األغذية المحلية في العالم .وسو

القرن.

تدعم االستثمارات في أساليب الزراعة

المستدامة والمراعية للمناخ هؤالء المزارعين الذين يسهمون بدور أساسي في إطعام مجتمعاتهم المحلية.
وأخي اًر ،تظهر في الفيلم صورة عمالقة للرقم " "11للداللة على أن النمو الذي تحققه الزراعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يمكن
أن يكون فعاالً في الحد من الفقر المدقع بنسبة تزيد  11مرة على ما يحققه النمو في أي قطاع آخر .ومن الحاسم إجراء استثمارات
أكبر في الزراعة من أجل انتشال ماليين السكان من الفقر واطعام  815مليون نسمة يعانون نقص التغذية اليوم.
يمكنكم الضغط هنا لتنزيل الصور ومقاطع الفيديو  .ويمكنكم الضغط هنا لمشاهدة التقرير الحقلي الكامل.
لمزيد من المعلومات عن الصندوق .يمكنكم االنضمام إلينا في حسابنا على فيسبوك ،وتويتر ،ولينكد إن ،وانستغرام ،ويوتيوب.

 16مزارعاً من قرية نائية في كاساما بزامبيا يطرحون مبررات مقنعة لالستثمار في الزراعة عن طريق نحتها في نفس التربة التي يزرعونها.
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