إعالن توصيات مؤتمر الفالحين الدولى )إعالن نياليني(
المنعقد بسيلينجي ..بجمهورية مالي في الفترة من  27–22شباط/فبراير/فيفري *2007
نحن ،أكثر من  500منددو من أكثر من  80بلدد ،ممثلين لمنممدات فالحين أو مرارعين رراعدة عدا،ليدة ،وأفد حرفدة الصدددديدد ،وسددددكدان
أصدليين ،وفالحين بال أر ،،وعما رراعيين ،ومهاجرين ،وسدكان بابات ،ورعاة ،ونسدوة ،وشدبا  ،وجمعيات مسدتهلكين ومدافعين عن
سدالمة البي،ة ،وحركات سدكان مدن ،قد تجمعنا معا في معسدكر نيليني في قرية سديلينجى بجمهورية مالي لتدعي حركة دولية من أج سديادة
الغذاء .عقدنا فذا االجتماع وقد شديدنا مكان ،،طوبة فو طوبة ،لنعي في معسدكر من اككوا أقامتها أيدي إنسدانية متبعة التقاليد المحلية،
وأكلندا الطعدا الدذي أعدده وجهره أفد المجتمع المحلي في سدددديلينجي .نحن نمنح مجهودندا الجمداعي السدددد ن نيليني ن تبجيال مندا لدذكر
واستلهاما لبطولة امرأة من فالحات مالي التي كانت تررع وتطع أفلها بإخالص.
معممنا منتج للطعا ونحن مسدتعدون وقادرون ومرحبون بإطعا ك شدعو العال  .إرثنا كمنتجين للطعا إرث حاسد لمسدتقب البشدرية،
ويكتسد فذا اررث تل اكفمية الحاسدمة بالنسدبة للنسداء والسدكان اكصدليين فه المبدعون التاريخيون للمعرفة في شد،ون الغذاء والرراعة
والدذين تبخ قو الهيمندة واالسددددتغال حقه ا ن .ولكن فدذا اررث المعرفي وطداقداتندا على إنتداء بدذاء وفير وطيد وصددددحي مهدددان
ومعرضان حاليا للتدمير بواسطة النيوليبرالية والرأسمالية العالمية .
مفهو السددديادة على الطعا يمنحنا اكم والقوة من أج المحافمة على المعرفة المتراكمة لدينا والقدرة على إنتاء الطعا كما يسددداعدنا
على استعادة وإعادة بناء فذه القدرات وتجميع المعارف مرة اخر .
سيادة الغذاء:
•
•
•
•
•
•
•
•

في حق الشعو في الحصو على طعا مناس حضاريا وصحيا ،يت إنتاج ،من خال أسالي مستدامة وسليمة بي،يا.
وفي حق الشعو في تحديد نمامها الرراعي والغذا،ي بنفسها ولنفسها.
سديادة الغذاء تضدع أول ،الذين ينتجون الطعا  ،ويورعون ،ويسدتهلكو ن ،في قل النم والسدياسدات الغذا،ية بدال من احتال سدياسدات
العر ،والطل على الغذاء لألسوا والقيا بهذا الدور وعن طريق الشركات العمالقة أيضا.
سيادة الغذاء تدافع عن مصالح اكجيا القادمة وتضعها فى حساباتها.
سدديادة الغذاء توفر اسددتراتيجية مقاومة وتفكي نم ا التجارة والغذاء الذي تديره الشددركات العمالقة اليو  ،وتقد توجيهات الدارة نم
انتاء الغذاء والرراعة والرعي وصيد اكسما مع سيطرة المنتجين المحليين على فذه اكنممة.
سديادة الغذاء تضدع أولوية لالقتصداد القومي والمحلي وكسدواق ،،وتمنح القوة والمكانة للفال وللرراعة التي تعتمد على عا،لة الفال ،
وحرفة صددديد اكسدددما  ،ومعيشدددة أف الرعي ،وإنتاء الغذاء ..وتوريع ،واسدددتهالك ،القا ،على أسدددا اسدددتدامة بي،ية واجتماعية
واقتصادية.
وسديادة الغذاء ترتقى بالتجارة على أسدا الشدفافية التي تضدمن دخال عادال لك الشدعو وتضدمن حقو المسدتهلكين في السديطرة على
بذا،ه  .سديادة الغذاء تضدمن أن تكون حقو اسدتخدا وإدارة أراضدينا ومناطقنا وميافنا وبذورنا وماشديتنا وتنوعنا الطبيعي في أيدينا
نحن الذين ننتج الغذاء .
دس يادة الغذاء تفر ،عالقات اجتماعية جديدة خالية من المل وانعدا المسداواة بين الرجا والنسداء وبين الشدعو والجماعات العرقية
والطبقات االجتماعية واكجيا .

في مؤتمر نيليني بسدددديلينحى ومن خال محداورات عديدة وتبداد للرأي ،قمندا بتعميق فهمندا الجمداعي لفكرة سدددديدادة الطعدا وتعرفندا على
حقا،ق حو كفا حركاتنا من أج االحتفام باسدتقاللها الذاتي ومن أج ا دس تعادة قوتنا .نحن نفه ا ن بشدك أفضد اكدوات التي نحتاجها
لبناء حركتنا والتقد برؤيتنا الجماعية.
ما الذي نكافح من أجله؟
نكافح من أج عال في: ،
… ك الشدعو  ،واكم والدو قادرة على تحديد نم إنتاجها الخاصدة للطعا وتحديد سدياسداتها المتعلقة بذل والتي توفر لك شدخص منا
طعاما مال،ما من الناحية الثقافية والصددددحية وبرسددددعار في متناولنا جميعا وأن يكون كافيا وبنوعية جيدةت و أن يتضددددمن ذل اعترافا
واحتراما كدوار المرأة وحقوقها في إنتاء الطعا وتمثيال لها في ك في،ات ومؤسسات اتخاذ القرار.

… ك الشدعو في ك بلد من بالدنا قادرة على العي بكرامة وبرجور تمكنها من العي  ،وتتيح لها الفرصدة على البقاء في بيوتهات عال
تكون سدديادة الطعا في ،موضددع اعتبار بوصددفها حقا أسدداسدديا من حقو االنسددان ،ومعترفا بها من قب المجتمعات والشددعو والدو
والهي،ات الدولية ويت تنفيذفا.
… نكون قادرون على الحفام على بي،تنا الريفية وثروتنا الما،ية وأراضدينا الطبيعية وأصدناف طعامنا التقليدية القا،مة على أسدا التوارن
البي،ي الطبيعي وعلى إدارتنا الرشدددديدة والمسددددتدامة لألر ،والتربة والماء والبحار والبذور والحيوانات الداجنة والتنوع البيولوجيت
عال نعطي في ،قيمة كبيرة لتنوع معارفنا التقليدية وطعامنا ولغتنا وثقافاتنا والطريقة التي ننم بها أنفسددنا ونعبر عنها فنحن نحتر ك
ذل وندر أفميت.،
… إصدال رراعي فريد ال بنى عن ،يضدمن للفالحين كام حقوقه في اكر ،،ويدافع عن أراضدي السدكان االصدليين ويسدتعيدفا له ،
ويض من لمجتمعات الصديادين الوصدو الى مناطق صديدف ويضدمن سديطرته عليها ،ويحتفي بإتاحة (توفير) مناطق الرعي والسديطرة
د
عليها للرعاة وكذل سددديطرته على درو التنق والترحا الخاصدددة به  ،ويضدددمن أعماال كريمة للجميع وبرجور عادلة ،ومسدددتقب
للشبا في الريف.
… يعيد االصددال الرراعي إحياء االعتماد المتباد بين المنتجين والمسددتهلكين ،ويضددمن احترا واسددتقرار المجتمعات المحلية وقوانينها
الخاصة ويضمن الوصو الى حقو متساوية بين الرجا والنساء فيها ويؤكد العدالة االجتماعية واالقتصادية واالستدامة البي،ية.
… يضمن حق تقرير المصير لش عوبنات ويضمن في ،االصال الرراعي حقو الفالحين في المناطق واكراضي.
… نشار في ،برراضينا ومناطقنا بشك سلمي وعاد مع شعوبنا ،فالحين ،وسكان أصليين ،وصيادين ورعاة وك المنتجين للغذاء.
… يعم في ،مفهو سديادة الغذاء كنوع من نالترمينن الذي يدع جهود التعافي المحلي ويخفف من ثثار فذه الكوارث السدلبية… سدواء في
حالة الكوارث الطبيعية أو التي من صنع االنسان وكذا حاالت ما بعد انتهاء الصراعات.
… نتذكر في ،أن المجتمعات التي تعرضدت للدمار والكوارث ل تكن يا،سدة بال حيلة ،وأن المنممات المحلية القوية كانت المفتا اكسداسدي
للتعافي.
… تتوفر في ،إمكانية الدفاع عن سدلطة الشدع في اتخاذ قرارات ،فيم ا يتعلق بميراث ،المادي والطبيعي والروحي وخصدوصدا عن أراضديها
ضد أعما وتصرفات الشركات العمالقة متعددة الجنسيات في أراضيها.
ما الذي نكافح ضده؟
•
•
•

•
•
•
•
•
•

االمبريالية والنيوليبرالية واالستعمار الجديد واالستبداد اكبوي ،وك النم التي تفقر الحياة ،والموارد ونم التوارن البي،ي ،والوسطاء
الذين يروجون لما ورد أعاله مث المؤسدسدات المالية الدولية ،ومنممة التجارة العالمية ،واتفاقيات التجارة الحرة ،والشدركات المتعددة
الجنسيات العمالقة ،والحكومات التي تقف ضد شعوبهات
إبرا السددو العالمي برصددناف الطعا تق أسددعارفا عن تكلفة إنتاجها في االقتصدداد العالميت والهيمنة على أصددناف طعامنا ونم
إنتاجنا ل ،من قب الشركات العمالقة المتعددة الجنسيات التي تضع الربح قب الشعو  ،وقب الصحة والبي،ة.
التكنولوجيا والممارسدددات التي تخصددد من طاقاتنا المسدددتقبلية في إنتاء الطعا  ،وتدمر البي،ة وتعر ،صدددحتنا للخطر ،وتتمث فذه
التكنولوجيا في المحاصدي والحيوانات المعدلة جينيا ،ومرارع اكسدما االصدطناعية والممارسدات المدمرة للثروة البحرية في صدناعة
الصدديد ،وما يسددمى بالثورة البيضدداء في صددناعة انتاء االلبان ،وما يسددمى الثورات الخضددراء االقديمة واالجديدة معا ،واالصددحراء
الخضراء رنتاء المحصو الواحد الكثيف وعدد من الرراعات االخر .
خصددخصددة الطعا وجعل ،سددلعة ،وخصددخصددة الخدمات العامة واكسدداسددية وخصددخصددة المعرفة واكر ،والماء والبذور والدواجن
وميراثنا الطبيعي.
الحرو والنراعات واالحتال بك أشددكال ،والحصددار االقتصددادي والمجاعات وارراحة الجبرية للسددكان عن أراضدديه ومصددادرة
أراضيه وك القو والحكومات التي تسب وتدع مث فذه الصراعات.
برامج إعادة ارعمار وبرامج ما بعد الكوارث التي تدمر بي،تنا وطاقاتنات
تجري ك فؤالء الذين يكافحون لحماية حقوقنا والدفاع عنها.
معونات الغذاء التي تتنكر في شدددك إبرا اكسدددوا  ،وإدخا المحاصدددي المعدلة وراثيا في البي،ة المحلية وفى نم الغذاء المحلية
وتخلق أنماطا استعمارية جديدة.
تدوي وعولمة قي االستبداد اكبوي والكهنوتي التي تهم المرأة والمجتمعات الريفية والسكان اكصليين وأف المراعي والصيد حو
العال .

ما الذي نستطيع عمله في مواجهة ذلك؟
بالضدبط كما عملنا مع المجتمع المحلي في سديلينجي من أج بناء سداحة تضد عديدا من اككوا الجتماعاتنا في نياليني ،نحن ملترمون
ببناء حركتنا الجماعية من أج سيادة الطعا عن طريق صيابة وإقامة تحالفات ،ودع نضاالت بعضنا للبع ،ا خر ومد تضامنا ليشملنا
جميعا وتدعي فذا التضدددامن ،وتدعي وتنمية االبداع لك الشدددعو في أنحاء العال الملترمة بسددديادة الطعا  .فك كفا  ،في أي مكان في
العال من أج سيادة الطعا  ،فو كفاحنا.
لقد توصدلنا إلى عدد من الكفاحات الجماعية تسداف فى أن نتشدار في رؤيتنا لسديادة الطعا مع ك شدعو العال  ..تكاملت في كتابتنا
لهذه الوثيقة .سدوف نطبق تل الكفاحات في مناطقنا المحلية وفي حركاتنا وبشدك مشدتر متضدامنين مع الحركات االخر  .سدوف نتشدار
فى رؤيتنا وفى أجندة حركتنا من أج سدديادة الطعا مع ا خرين الذين ل يتمكنوا من ارنضد ما إلينا في فذا اللقاء في نياليني حتى تنتشددر
رو نيالينى عبر العال وتصبح قوة قادرة على جع سيادة الطعا حقيقة لك الشعو في ك انحاء العال .
أخيرا ،نحن نعطي دعمنا الذي ال يهتر والغير مشروط لحركات الفالحين في مالي وفي أوروبا من أج أن تصبح مطالبته بفكرة سيادة
الطعا حقيقة في مالي وباالمتداد في ك افريقيا.
ا ن فا فو وقت الكفا من أج سيادة الطعا !

* ترجم ،من ارنكليرية أحمد ركي.

