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التحدي
في يومنا هذا، ينام أكثر من 820 مليون شخص شاعرين بالجوع بشكل منتظم، من بينهم حوالي 135 مليون يعانون من الجوع 
الحاد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نزاعات من صنع اإلنسان وتغير المناخ والركود االقتصادي. من المشاكل الرئيسية التي 
تواجه الدول النامية تقلب أسعار الغذاء العالمية بسبب صعوبة تأمين العمالت األجنبية الستيرادها. ويؤثر ذلك على واردات الغذاء 
وإنتاج الغذاء وإعداد الطعام والخدمات األخرى ذات الصلة، مما يؤدي إلى انعدام األمن الغذائي ومشكالت صحية خطيرة، ال سيما 

بين األطفال. 

نحو إيجاد حل
ولمساعدة الدول في معالجة هذه المشكلة، أعلنت دولة الكويت في المنتدى االقتصادي اإلسالمي الرابع الذي عقد في الكويت في 
الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو 2008 عن مبادرة إلنشاء الصندوق الكويتي للتنمية لتعزيز األمن الغذائي في الدول ذات األغلبية 
المسلمة، بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دوالر أمريكي. يساعد الصندوق هذه الدول في تحقيق األمن الغذائي من خالل تنويع 

وزيادة إنتاجية المنتجات الزراعية إلى جانب الثروة الحيوانية وصيد األسماك. 

تم توزيع المنحة على 22 دولة ذات دخل فردي منخفض وعدد سكان مرتفع. 

يعمل الصندوق من خالل توقيع اتفاقيات المنحة مع الدول الشريكة والتي تتطلب بعد ذلك أن تفتح الدولة المستقبلة حساًبا لدى 
أحد البنوك ذات الخبرة في تمويل المشروعات الزراعية المعتمدة من الصندوق الكويتي حيث سيتم إيداع المبلغ اإلجمالي للمنحة. 
لمتابعة أنشطة البنك المختار ومتابعة المشاريع الممولة، ُيبرم الصندوق الكويتي اتفاقية أخرى مع البنك. ويدرس البنك بالتعاون مع 
ممثلي الحكومة طلبات التمويل الواردة من المزارعين. يصنف الصندوق المشاريع المؤهلة للتمويل إما على أنها "قروض صغيرة" 
)أي قروض ال تتجاوز ما يعادل 25000 دوالر أمريكي( أو "ائتمانيات صغيرة" )أي ائتمانيات ال تتجاوز ما يعادل 3000 دوالر 
أمريكي(. ُيمنح التمويل من الحساب الخاص في شكل قروض ميسرة يتم سدادها بفائدة خالل فترة زمنية متفق عليها. ينفق جزء 
من اإليرادات المكتسبة من سداد قروض المزارعين على الرسوم اإلدارية، بينما يتم االحتفاظ باإليرادات المتبقية وإضافتها إلى 
المبلغ األساسي. يضمن االحتفاظ بفائض اإليرادات وإضافته إلى القيمة األصلية للمنحة المقدمة من دولة الكويت استدامة الصندوق 
الخاص. على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية مع بنك كوريس في بوركينا فاسو إلدارة صندوق التنمية نظًرا لخبرته في تمويل 

المشاريع الزراعية وامتالكه لفروع في جميع أنحاء البالد؛ مع ما يقرب من 24 فرًعا في جميع أنحاء البالد. 

اعتباًرا من عام 2013، أفاد الصندوق 22 دولة وهم: )أفغانستان، بنغالديش، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، 
غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، مالي، جزر المالديف، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، السنغال، سيراليون، الصومال، السودان، توجو، 

أوغندا، واليمن( بمبلغ إجمالي قدره 100 مليون دوالر أمريكي. 

ساهمت هذه المبادرة في خلق عدد كبير من فرص العمل في الدول المستفيدة حيث أصبح العديد من المزارعين رواد أعمال 
وخلقوا وظائف جديدة. لقد حصلوا على المعرفة والخبرة ذات الصلة من خالل التدريب الذي قدمته وزارة الزراعة في دولهم. كما 
وفر مصدر دخل الئق للعديد من األسر وحّسن مستويات معيشتهم، وخاصة النساء. واألهم من ذلك هو أنها قد ساعدت في تعزيز 

الصندوق الكويتي للتنمية لتعزيز األمن الغذائي
مساعدة الدول في تحقيق األمن الغذائي وضمان الحق األساسي في الغذاء
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األمن الغذائي في الدول المستفيدة وتقليل تأثير التقلبات في أسعار المواد الغذائية 
وتقليل الواردات وتوفير العمالت األجنبية. وقد كان لذلك أثره اإليجابي الكبير 
المثال،  سبيل  على  المستفيدة.  الدول  مدفوعات  وميزان  الجاري  الحساب  على 
النوايا  السيدات في غينيا بيساو على قرض من صندوق  حصلت مجموعة من 
الحسنة وأنشأن شركة لصيد األسماك وتجميدها وتسويقها. وقد تطلب ذلك توظيف 
وتخزينها  وتجميدها  نقلها  وكذلك  األسماك  صيد  في  للمساعدة  العمال  من  عدد 
وتسويقها مما وفر الدخل لجميع العاملين في هذا المشروع. باإلضافة إلى ذلك، 
يعزز المشروع األمن الغذائي. عالوة على ذلك، ذكرت النساء القائمات على هذا 
المشروع أن المشروع ساهم في تمكينهن ووفر لهن الدخل الالزم لتعليم أطفالهن 

وتقديم رعاية صحية جيدة لهم.
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