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أتوّجه إليكم بالشكككككككر ملنحي طككككككرا ااطبتكم هذا الصككككككبااس أ،ا لسككككككا  بدبلوماسككككككية  ولذا ا حوا     بداية  

كلميت هذه أن أخلع عّّن هذه الصككككفة. م ،تم قد دعور امرأة طككككشومة بالشكككك ن اع،سككككاض لتلقي عليكم  ا ككككرة ماكدوغا  
عارم لنشككككاطي   ااا  اع،سككككاض  ال سككككيما وأ،ه يق ن بالق ككككايا الربوتوكو  أن تلجم الزخم ال لدماثةهلذا العام. وال ميكن 

 امللّحة اليت ،واجهها ك سككككككككككككككرة بشككككككككككككككرية. مال اا  أن ،كتفي بتباد  ااامالت واملالطفات. ولذا بدال  من إلقا   ا كككككككككككككرة 

 .هذا الصباا أق ا أن خنوض حوار ا
 

السعي إىل تنفيذ أهداا التنمية املستدامة باعتبارها خطة قبل مخس سنوات من اليوم اتفقنا  ك سرة دولية  على  
وكا،ا تلك مبثابة دعوة  .عمل أسككككاسككككية مشكككك كة لتحقيق السككككالم واالكدهار ألر البشككككر وكوك  األرض  ا ن ومسككككتقبال  

ني الصككككككككحة املتقدمة    إطار طككككككككراكة عاملية للق ككككككككا  على الفقر و سككككككككو عاجلة إىل العمل من قبل البلدان كلها  النامية 
 .والتعليم واحلد من أوجه عدم املساواة و فيز النمو االقتصادي
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ومع ذلك  يبدو أن تلك العجلة قد تالطكككككككككا. وأ،ا أقم هنا أمامكم بقلق ونيّوا عميقني من كون احلماسكككككككككة  
هما مع الوقا. والسككككككككككككككرعة اللتني اتفقنا ليع ا على العمل بنا  عليهما لتحقيق أهداا التنمية املسككككككككككككككتدامة قد مقدتا كمخ

واحلقيقة أن وترة عملنا و،طاقه مل يكو،ا على مستوى املهام اهلائلة والنتائج النبيلة اليت ،صبناها أل،فسنا. مقد كان تقصر،ا 
 .   قيق مطا نا وخيم ا

 
للتقاطع  غر أّن ما يشككككجعّن هو قيامكم ك سككككرة منظمة األغذية والزراعة ب يال  قدر كبر من االهتمام هذا العام 

ر ا إىل تزايد االهتمام املطلوا واالسككككككتثمار الكا  للموارد  بني اهلجرة والزراعة والتنمية الريفية. وآمل أن يشككككككّكل ذلك م طككككككّ
من أجل تنفيذ أهداا التنمية املسككتدامة. مبكل بسككاطة ال اا  لعدم املسككارعة إىل انياذ إجرا ات جريئة لو ككع حد للفقر 

 .ت ريفية أكثر اكدهارا  وحيوية  واجلوع وع،شا  اتمعا
 

 و ع اهلجرة   سياقها
 

ا وعلى العمكككل بكككد  ا بتبكككديكككد بع  األرامكككات ا يطكككة بكككاهلجرة. وأرجو من      أود اليوم حفزكم على التفكر مليككك 

كدهار ا  من أن أمحلكم على التفكر   قدرة النسكككككا  والشكككككابات على ،قلنا إىل عامل أم كككككل غذا   وتشذية  وأكثر إ،صكككككام ا وا
 .خال  هنج أكثر ابتكار ا للتنمية الريفية

 
 :ص خطابنا حو  اهلجرةخيا حوا   إذ ا أن أ دى بع  ا من السرديات املعاصرة البالشة ال رر وغر الصحيحة   ما و 

 
 .اهلجرة ليسا بالظاهرة اجلديدة. غر أ،ه ينبشي إدارهتا بالطريقة الصحيحة -1
 

 .سوا  تعريفها  ليسا م رّة لبلدان املشادرة ولبلدان الوجهة على حد  واهلجرة من حيث  -2
 

 .و  ما يتصل بقاريت األم  ديد ا  أي أمريقيا  مهي ليس قارة للهجرة اجلماعية -3
 

 .س ،طلق من هذه النقاط للمساعدة على و ع حوار،ا هذا الصباا   سياقه الصحيح 
 

برحا تتنّقل. مقد عرب،ا األرا ككككككككي والبحار   سككككككككعينا الشككككككككجاع إىل مر  إّن البشككككككككرية على امتداد التاري  ما و  
نة  ،اهيك عن اهلرا من قب كككككة اال كككككطهاد  جديدة وسكككككبل عيل أم كككككل وعروا اجتماعية وسكككككياسكككككية واقتصكككككادية  سكككككّ

  .والنزاعات والفقر
 

 ات والبلدان ل البشككككككككككككككر داخل القار الكائن البشككككككككككككككري  ّ  للتنقل   صككككككككككككككميمه  وعلى مدى قرون طويلة تنقّ و  
  .و  ما بينها و من حدود البلد الواحد
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 اهلجرة العاملية
 

بف ل االبتكارات   اا  السفر وبف ل العوملة  كاد عدد املهاجرين كيادة  مطّردة  خال  العقود القليلة السابقة.  
لون اليوم أكثر من أّي وقا م ككككى. مهنا  ما يقارا ويعرض املنتدى االقتصككككادي العاملي بالتفصككككيل كيم أن البشككككر يتنقّ 

 .مليون مهاجر 173كان العدد يواكي   منذ بد  األلفية الثالثة حنيمليون مهاجر دو . وقد ارتفع هذا العدد بسرعة  258
 

 احتياجات وباالق ان هبذا احلجم املتنامي  ،الحظ تشّرات   دميشراميا السكككان وتقدم ا   التكنولوجيا وتزايد ا   
 .أسواق العمل و ديات متواصلة ،الة عن النزاعات والنقص   األغذية وتشر املناخ

 
 سكككتوج  الق كككا  عليها م را سكككنحرم أ،فسكككنا ي  ذاهتا  وإذا ما عاملناها على أهنا عاهرة  ليسكككا اهلجرة سكككيئة  دّ و  

 .من املنامع والفر  اليت تصح  التبادالت بني الشعوا والثقامات
 

،نظر أحيا، ا إىل بلدان معينة على أهنا مصكككككدر للمهاجرين وإىل أخرى على أهنا مسكككككتقبلة للهجرة  إال أن معظم و  
 1أي بوصكككفها بلدان مصكككدر وعبور ووجهة. –كلها   ةالبلدان اليوم  تعيل اهلجرة  بدرجات متفاوتة على املسكككتويات الثالث

 وقد أّدت ااتمعات ا لية دورّا أسكككككككاسكككككككي ا   تطّور عملية إرسكككككككا  املهاجرين وعبورهم واسكككككككتقباهلم لقرون  طويلة. أّما اليوم 

مقد أ كككككحا ال كككككشوطات الدولية احلامزة على اهلجرة أكثر تعقيد ا وعوملة. وبصكككككفتنا أسكككككرة عاملية   اتفقنا  ا راية اهلدا 
 .ة على تيسر اهلجرة املنظمة وا منة والرطيدةمن أهداا التنمية املستدام 10
 

 ككككان للهجرة ولليكككد العكككاملكككة املهكككاجرة التككك ثر الفكككاعكككل   ثروات العكككديكككد من البلكككدان. وال منكككا  من االع اا و  

 بكك ن اهليمنككة االقتصكككككككككككككككاديككة للككدو  ذات الككدخككل املرتفع مثككل الواليككات املتحككدة والعككديككد من البلككدان األوروبيككة  قككد بنيككا 

ا . مككاهلجرة جز  ال يتجزأ من االقتصكككككككككككككككاد العككاملي  وهي تعّزك النمو والتنميككة من خال  عل ى كككاهككل املهككاجرين من العمككّ
 .املالية والتحويالتتبادالت الثقامة واملعرمة  م ال  عن املكاس  املالية على هيئة اكتساا املهارات 

 
ريح بعيد ا عن السكككرديات املعادية لنجا،  واال،عزالية يتعنّي علينا التمّعن   مسككك لة اهلجرة من منظور واقعي وصككك 

أ،نا موجودون اليوم   روما حيث يدور جد  يومي بشككككككككككككك ن أدر  و اليت تطالعنا   عناوين األخبار العاملية بوترة منتظمة. 
السككتناد إىل احلقائق تدمق الالجئني واملهاجرين القادمني من أمريقيا والشككرق األوسككل. ولكنّن أود أن أعرض واقع األمور با

 .امل كدة واعحصائيات
 

أكّرر:  2عككدد اعلككا  لالجئني   العككامل.  املككائككة من ال 85مفيمككا خص الالجئني  تسككككككككككككككتقبككل البلككدان النككاميككة  
   املككائككة من العككدد اعلككا  لالجئني   العككامل. و  معظم األحيككان  البلككدان األقككل موارد  85تسككككككككككككككتقبككل البلككدان النككاميككة 

 ي اليت تسككككككككككككككتوع  العدد األكرب من الالجئني. وتسككككككككككككككتقبل أمريقيا العدد األكرب من الالجئني   العامل  مع عثور أكثر ه

 .الجئ أمريقي على مالذ هلم لدى جراهنم   القارة ماليني 4.4من 
                                                      

1  /success-a-be-can-migration-https://www.weforum.org/agenda/2018/01/global  
 املش   بني املفو ية السامية لنمم املتحدة لش ون الالجئني والتقرير العاملي لرصد التعليم 2017تقرير االجتاهات العاملية لعام املصدر:   2

https://www.weforum.org/agenda/2018/01/global-migration-can-be-a-success/
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 األمككارقككة ميثلونتبنّي أن املهككاجرين  2019لعككام  "إبراهيم"منتككدى تقرير  ات أطككككككككككككككر إىل أن إحصكككككككككككككككاوينبشي أن  

  املائة ومن حصكككككككككة  24  املائة مقل من عدد املهاجرين حو  العامل. وهذ العدد أقل بكثر مقار،ة ب وروبا اليت متّثل  14
 .  املائة من املهاجرين حو  العامل 41آسيا اليت متثل ما اموعه 

 
ملتحدرين من جنوا الصككككككككككككككحرا  الكربى يبقون   املائة من املهاجرين األمارقة ا 70ومتابعة  لعرض األرقام م ن  

 .  املائة منهم مقل إىل أوروبا 25 من حدود القارة  ميما يتوجه 
 

 لكرة األر ككككككككككككككيكة لولكذا بك  اعدرا  بو ككككككككككككككوا أن معظم الالجئني واملهككاجرين يسككككككككككككككتقرون   األقطككار اجلنوبيككة  

 .اليت يريد البع  أن يوحي هبا لناوال يتدمقون جحامل إىل الشطآن الشمالية أو الشربية بالكميات 
 

 الريم إىل املدينةاهلجرة من 
 

 .الريم إىل املدينةومن اجلوا،  األخرى لتنقل البشر اليت تتصل بنقاطنا  هي اهلجرة من  
 

 مااتمعون هنا اليوم يعرمون حق املعرمة مسككككككككككككككببات أراط اهلجرة وهجرة األدمشة والتح ككككككككككككككر السككككككككككككككريع واهلروا  

وت ثراهتا. وحنن على إدرا  تاّم للتحديات املرتبطة بقلة التصكككككنيع   ااالت الزراعة واألمن الشذائي واالسكككككتثمار من الريم 
 .  التنمية الريفية

 
ولذا لن أعود إىل  ليل اعحصا ات املقلقة بش ن الفقر  أو مهالة األطاا بش ن تدمقات اهلجرة اليت تتسب   

 ملسككككككككككار ب ن ،كون أكثر جرأة وأكثر  ويال   الريفية   نيلفها. ولكنّن سكككككككككك  ككككككككككع أمامنا  دّ  باكتظاظ املدن وت   املناطق
سوا   ملعاجلة مس ليت الفقر   الريم واهلروا من الريم. معلى الرغم من االلتزامات املكررة   خططنا وإجرا اتنا على حد  

 .ال يزا  استثمار،ا أدىن بكثر من املبالغ املطلوبة لرقى إىل مستوى تلك املشاكل
 

 ناطق الريفية تتمتعون مبوقع مريد للمسكككككككككككالة   إرا  امل م ،كموبصكككككككككككفتكم أع كككككككككككا    منظمة األغذية والزراعة   

باملناطق الريفية إىل مصككاا القرن احلادي والعشككرين  االرتقا يتم من خال  اا  الزراعة. محني تتم عصككر،ة الزراعة  وحني 
من الكهربا  واملياه والصكرا الصكحي والري والتعليم اجليد وا ماق املهنية املثمرة  سكيبقون  االسكتفادة يث يسكتطيع النا  

 .يفية وسيسالون   ،شاطها  اتمعاهتم الر 
 

  التشذية والتنمية الريفية
 

مليون طككككخص  113أود التشككككديد على ال ابل املباطككككر القائم بني اجلوع واهلجرة. مكما تعلمون  عاىن أكثر من  
من اجلوع الشديد ما استوج  تومر املعو،ة العاجلة على مستوى األغذية والتشذية  2018  عام  بلد ا حو  العامل 53  
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. وأ ككحى العديد  ن يعا،ون اجلوع احلاد مهاجرين جرا  هروهبم من األكمات املمتدة أو من الظروا العيلوسككبل كسكك  
  .املناخية القصوى  ث ا عن غذا  لعائالهتم وعن أدىن مقومات البقا 

 
 العيل   الريم ويهدد األمن الشذائي والتشذية  كسكككككككككككك   النوع من اهلجرة القسككككككككككككرية خلال    سككككككككككككبلويوقع هذا  

 .سوا . وينبشي هنا ذكر ألية التشذية على وجه التحديد   مناطق املصدر والو جهة على حد  
 

 ألمهات واألطفا  م ن ا،عدام التشذية الكامية من العوامل الرئيسكككككككككية اليت تسكككككككككاهم   ارتفاع مسكككككككككتويات وميات ا 

ا    خسكككارة رأ  املا  البشكككري بالنسكككبة إىل التنمية متسكككببة بالت –على حد سكككوا  بصكككورة غر مقبولة  م كككال  عن التقّزم 
  .االقتصادية واالجتماعية والسياسية بوجه عام

 
االقتصكككادي للبلد املعّن.   عدة بلدان أمريقية أّن لثمن سكككو  التشذية وقع هائل على النمو  3وقد بّينا دراسكككات 

ّدر األسككائر   الناتج وت لحق ا ثار ال اكمية للتقّزم على صككعيد التعليم والكسكك   الوهن باالقتصككاد. معلى سككبيل املثا  تق
 .ة  املائة   إثيوبيا. إهنا خسارة اقتصادية حقّ  16.5  املائة   روا،دا و 11.5  املائة   مالوي و 10لا  بكا لي اع

 
ومن هذا املنطلق  تشكككل التشذية الكامية عنصككر ا حا  ا للتنمية الوطنية  وبصككفتكم أع ككا    املنظمة أطككجعكم  

غنية باملشذيات وعلى األمن الشذائي إذ أن الدليل  أغذيةبال كيز بالشككككككككل املناسككككككك  ومنح األولوية للتشكككككككجيع على إ،تا  
 .وا ح على النفع الذي يعود به ذلك على األمراد واألسر وعلى حيوية االقتصادات الوطنية

 
مليون طككككككخص  240وتت ثر غاّلت ا اصككككككيل ومصككككككو  الزرع سككككككلب ا بتشر املناخ. معلى سككككككبيل املثا  يعاض حوا   

    حرارة الطقس حىت التشير الطفيم 2050وتشككككككككككككككر التقككديرات إىل أ،ككه  لو  عككام أمريقي من اجلوع بشكككككككككككككككككل يومي. 

  املائة. ومن طكككك ن تراجع  95  املائة إىل  25درجة مئوية سككككرمع عدد ،اقصككككي التشذية   أمريقيا من  1.9إىل  1.2من 
غالت ا اصكككيل وارتفاع عدد السككككان أن ميار   كككشط ا إ كككامي ا على ،ظام إ،تا  األغذية اهلل أصكككال . و  حا  اسكككتمرار 

 . وسككككككككيزيد هذا الو ككككككككع 2050  املائة من احتياجاهتا الشذائية  لو   13الو ككككككككع الراهن  لن تتمكن أمريقيا إال من تلبية 

  املائة من العما  األمارقة الذين يعتمدون على الزراعة جلّن عيشكككهم  مبا يشكككمل األطفا  والشكككيوخ  65 من هتديد حوا 
لن يكون مصر،ا ا توم بال رورة  وحنن ،عرا أن هذا الَقَدر يتهدد،ا ولكنه 4املعر ني بوجه خا  ال،عدام األمن الشذائي.

 !مبيد،ا القوة لعكس مساره. بد  ا من هذه اللحظة
 

أسكككك لكم بصككككفتكم خربا : ما الصكككككو  املبتكرة والسككككياسككككات الذكية مناخي ا اليت ، ككككعها ا ن من أجل تفادي و  
  تلك األكمة الوطيكة؟

  

                                                      
3  0-malawi-economy-hunger-impact-huge-reveals-study-https://www1.wfp.org/news/new  
ع أمريقيا أن ت من )على الرغم من تشّر املناخ  بوس Africa Renewal (2014 .)Despite climate change, Africa can feed Africaموقع   4

Jesica Andrews. -agriculture-edition-https://www.un.org/africarenewal/magazine/specialو Richard Munang الشذا  لنمارقة( بقلم

africa-feed-can-africa-change-climate-despite/2014 

https://www1.wfp.org/news/new-study-reveals-huge-impact-hunger-economy-malawi-0
https://www.costofhungerafrica.com/kypmd1u0vmrf5iro3c0prngjdftu5u
https://www.costofhungerafrica.com/kypmd1u0vmrf5iro3c0prngjdftu5u
https://www.un.org/africarenewal/taxonomy/term/1233
https://www.un.org/africarenewal/taxonomy/term/1238
https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/despite-climate-change-africa-can-feed-africa
https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/despite-climate-change-africa-can-feed-africa
https://www.un.org/africarenewal/magazine/special-edition-agriculture-2014/despite-climate-change-africa-can-feed-africa
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  االبتكار   التنمية الريفية
 

  –مكككة ينبشي لالبتككككار   الزراعكككة أن يشككككككككككككككمكككل ليع أبعكككاد دورة اع،تكككا  على امتكككداد ككككامكككل سككككككككككككككلسككككككككككككككلكككة القي 

وإ،تا  الثروة احليوا،ية إىل إدارة املدخالت واملوارد مالوصكككككككو  إىل األسكككككككواق.  األ ا  مصكككككككايدواحلراجة و أي من ا اصكككككككيل 
ولكنّن أ دا،ا اليوم لنتخطى التشيرات التدربية واملبادرات االبتكارية الصككشرة النطاق. أ،ا أ داكم معال  لكي تشّروا مسككار 

 !القطاع الزراعي بكليته
أركان قطاع األمالم  حنتا  إىل ابتكار  Netflix ب حداث  ّو    قطاع النقل  ومثلما هّزت Uber مكما قاما طكككككككككككككركة

يشّر قواعد اللعبة   القطاع الزراعي. مفي أسككككككككككككككرة األمم املتحدة لدينا باحثون وعلما  من طككككككككككككككىت ااالت الدراسككككككككككككككات  
لشككبيبة املوهوبة من حو  العامل  ا تصككرمكم. ومهندسككو كراعة من مسككتوى عاملي وخربا    السككياسككات واموعات من ا

 مرجككككا  أن تسككككككككككككككّخروا إبككككداعهم وخرباهتم لكي  ققوا قفزة ،وعيككككة تتخطى احلككككدود التقليككككديككككةس جتككككاوكوا حككككدود تفكركم 

 .وهن جكم احلالية
 

 :على سبيل املثا  
 

ملناخ واليت تقّدر إ،تا  البذور تشر ا القادرة على الصكككككككككمود   وجهكم يبلغ حجم اسكككككككككتثماراتنا   النهج الزراعية  
 األصلية م ال  عن الدراية التقليدية املتصلة بتنويع ا اصيل الشنية باملشذيات وتقنيات الزراعة وتربية احليوا،ات؟

 
كيم يسعنا أن ،عمم التكنولوجيا على اجلميع؟  مثة أمكنة تقوم ميها التقنيات املبتكرة مثل الري بالتنقيل و لية و  

 بحر بالطاقة الشكككككمسكككككية بتحويل بقع من الصكككككحرا  إىل مزارع ،اب كككككة باحلياة. و دث كل تلك االبتكارات   وقا ما  ال

 يشككذائال  قيق أمنهمقككادرين على  يركحون  ككا ،ر البيئككات العككدائيككة غرال يزا  ميككه النككا    منككاطق أخرى من العككامل 
ناجحة وأن ،طبق أم ككككككككل املمارسككككككككات لكي يفيد تقدمنا . علينا أن ،زيد بقوة النهج الكسكككككككك  عيشككككككككهمسككككككككبل  مان  ككككككككو 

 .التكنولوجي ماليني البشر وليس مقل بع  مئات ا الا منهم
 

وكيم ،سكككّخر بصكككورة أم كككل االقتصكككاد األكرق  وقطاع تربية األحيا  املائية ذي القدرات التحويلية؟ يتكّون أكثر  
  املائة من كوكبنا من ،ظم مائية ت دي دور ا حا  ا ومتنامي ا  ولكنها غر مسكككككككككتشّلة بدرجة كبرة   اا  سكككككككككالمة  70من 

 .وتربية األحيا  املائية األ ا  األغذية وسبل املعيشة والتشذية من قبل قطاعي مصايد
 

عات السككككاحلية تشكككككل رل عيل. أما األ ا  مهي أكثر من غذا : هي مصككككدر للدخل وللتجارة  ولدى ااتم 
مليون  800مليارات طككككككككككخص يّتكلون على األ ا  للحصككككككككككو  على الربوتينات احليوا،ية وبّن أكثر من  3م ن أكثر من 
  املائة من سكككككان العامل  عيشككككهم من تربية األحيا  املائية ومصككككايد األ ا  وسككككالسككككل قيمة األ ا   10طككككخص  أي 

السككككككككككككككتثمار بقوة   هذا القطاع من أجل االسككككككككككككككتفادة من قدراته بشية االرتقا  بالتنمية الريفية املتصككككككككككككككلة هبا. لذا عليكم ا
 .والتصدي للجوع ولسو  التشذية

 
 التقليدية؟ الدميئة  التكنولوجية كيم ،عزك استيعاا النظم الزراعية اجلديدة مثل الزراعة العمودية واالبتكارات  
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 أعي أن أسكككككككككككككئليت تفوق احللو  املتاحة ولكّن أرجو أن أمتكن من إطكككككككككككككعا  جذوة العمل األاّلق   هذه القاعة  

 .هذا الصباا سعي ا إىل أجوبة هلا
 

وبصكككككككفيت ،اطكككككككطة    اا  حقوق املرأة  لن أكون على مسكككككككتوى مهميت ما مل ألفا ،ظركم إىل حقيقة التجاهل  
 .على الرغم من كوهنن عوامل حا ة لنجاا التنمية الريفية الذي تعاض منه الفتيات والنسا  

 
 اع،اث من األطفا  باعتبارهن عوامل تشير

 
لتحويل  ةاسككك اتيجي ،قطة دخو يشكككّكل االسكككتثمار   تعليم اع،اث من األطفا   وال سكككيما   املناطق الريفية   

 .دية  بشية إرسا  اتمعات  لية تقّدر حقوق النسا  وتصوهناااموعة الكاملة من املعاير االجتماعية واملمارسات التقلي
 

م( على أن النسكككا  والفتيات   أمريقيا جنوا للطفولة )اليو،يسكككوتدّ  دراسكككة صكككادرة عن منظمة األمم املتحدة  
 اعات تلك املياه. أليس حرّي مبليارات السككككك لعمليار سكككككاعة   العام    40الصكككككحرا  الكربى مي كككككني   ااموع حوا  
 بنا أن جنّهز متياتنا   ااالت العلوم والتكنولوجيا واهلندسككككككككككككككة والريا ككككككككككككككيات  أن نيصككككككككككككككص لتنمية املهارات؟ أليس حريّ 

وأن ، كككمن حصكككوهلن على اموعة منوعة من املهارات لتلبية طلبات القطاع الزراعي م كككال  عن أسكككواق العمل الصكككناعية؟ 
وبذكا  أكرب بكثر وبالتعاون مع أحد،ا ا خر ك مراد أسككككككككرة األمم املتحدة من أجل حنن مدينون ألطفالنا بالعمل بسككككككككرعة 

 .استنباط سبل لتومر مستويات أم ل من الثقامة والتشذية ألجيالنا الشابة ومنحها أساس ا متين ا لكي تزدهر
 

هارات الكفيلة مبنحهن احلرية أّما قلة وصككو  النسككا  إىل التعليم متشكككل أحد أبرك العوائق اليت  و  دون تعزيز امل 
ا  االقتصككككادية. وإّن االسككككتثمار   اع،اث من األطفا  يسككككاعدهن    قيق مطا هن الشككككخصككككية واملهنية ومينحهن أسككككاسكككك 

 .مناسب ا ليسالن بكامل إمكا،اهتن    سني اتمعهن سوا  أكان ريفي ا أم ح ري ا
 
  لنسا  بصفتهنّ عوامل تشير للتنمية الزراعيةا
 

ا مليون طككككككككككخص يعا،ون ،قص التشذية. وإذا كنا ،ريد أن ، ككككككككككع حد   821تفيد الدراسككككككككككات اليوم أن ما يقارا  
 معلينا أن ،عاجل أوجه عدم املسككككككككاواة بني النسككككككككا  والرجا    قطاع الزراعة. مالنسككككككككا  يشكككككككككلن أكثر  2030للجوع  لو  

  املائة من  70النامية  و  بع  أقاليم العامل مثل إقليمي  ميثّلن   املائة من القوة العاملة الزراعية   البلدان  50من 
 .القوى العاملة الريفية

 
ني سككوى النزر اليسككر من األرا ككي والتسككليفات واملدخالت مثل البذور واأل دة ا سككنة ومع ذلك  مهّن ال يتلقّ  

والتدري  الزراعي واملعلومات مقار،ة  بنصككككككككككي  الرجا . وينبشي االع اا بنسككككككككككا  الريم على وجه األصككككككككككو  وتقديرهن 
 .ةيتنمية الزراعالكعوامل رئيسية للتشير   
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مالت   املزارع والبسكككتنة وبائعات   األسكككواق وسكككيدات أعما  وصكككاحبات وإن النسكككا  بوصكككفهن مزارعات وعا 
مشككككككاريع وكعيمات للمجتمعات ا لية  ي دين أدوار ا هامة على امتداد سككككككالسككككككل القيمة الشذائية الزراعية  و  إدارة املوارد 

 .الطبيعية مثل األرا ي واملياه كذلك
 

ع. متمثيل النسككككككككككا  غر كاا على صككككككككككعيد سككككككككككَ ذية والزراعة بالشة الو  بني اجلنسككككككككككني   اا  األغ فجوةإال أّن ال 
امل سككككككسككككككات وآليات احلوكمة ا لية  ميما أّن قدرهتّن على انياذ القرارات  دودة   الشال . وباع ككككككامة إىل تلك القيود  

   مع بقا  قسكككككككككككككم كبر كثر ا ما ت جم املعاير اجلنسكككككككككككككا،ية السكككككككككككككائدة والتمييز إىل ع   عمل مفرط على كاهل النسكككككككككككككا 
 .اغر مدموعة األجر وغر مع ا هب أعماهلنّ من 
 

وتتوقع ن الشذائي والتشذوي حو  العامل.   الشاّلت بني اجلنسككككككككككني أن يعزك األم فجوةهذه ال سككككككككككدّ ومن طكككككككككك ن  
 .مليون ،سمة 100الدراسات هلذه الشلة اع امية أن نيّف  عدد ،اقصي التشذية   العامل بنسبة تفوق 

 
وأليتهن   الناتج الزراعي عاملي ا  من ال ككككروري  األغذيةو،ظر ا إىل الدور املركزي الذي ت ديه النسككككا    سككككلسككككلة  

 :أن تركز امل سسات على طرق مبتكرة لالرتقا  مبسالات النسا    هذا القطاع. وهنا س قدم بع  األمثلة
 

الزراعي وعلى طاولة صككككنع القرار وعلى امتداد سككككلسككككلة ينبشي أن تكون النسككككا    طليعة عملية تصككككنيع القطاع  
 ا كلن يسككككتخدمن املعاو  الزراعية.القيمة مبا يشككككمل تطوير تكنولوجيات الزراعة ا سككككنة  مبا أن النسككككا    أمريقيا وآسككككيا م

ة جديدة للزراعة أكرر: ما كالا النسا    أمريقيا وآسيا يستخدمن املعاو    عامل  أصبحا توجد ميه جتهيزات تكنولوجي
نيفم من الع   اجلسكككككككككدي للزراعة وتزيد اع،تاجية   أجزا  أخرى من العامل. وغالب ا ما ت كككككككككطلع النسكككككككككا  ا سكككككككككيويات 
واألمريقيات مبهمة تقطيع حط  الوقود الشككككاقة  ويعا،ني من اسككككتنشككككاق الدخان لطهو الطعام لعائالهتن. وإذ توجد مواقد 

 مها إليهن  م ن هذا املسككككككككككككككتوى من اعجهاد البدض وتدهور ،وعية احلياة أمر غر مقبو  صككككككككككككككديقة للمناخ   متناولنا لنقدّ 
 .بكل بساطة

 
. وينبشي االع اا مبشكككككككككككككاركة معارمهن عزيزة عليناالوغالب ا ما تكون النسكككككككككككككا  حاميات للتقاليد وللدراية التقليدية  

ذيات وتعزيزها. ويتعنّي على احلكومات إلشا  القيود التقليدية م كككككال  عن قيمة البذور األصكككككلية وكراعة ا اصكككككيل الشنية باملش
األرا كي. وينبشي  ديد م ة كمنية يتحقق  امتال واالجتماعية والتشكريعية اليت  د من قدرة النسكا  على  ارسكة حقهن   

 .  غ وهنا  مان األرا ي و مان احلق   األرا ي لصاحل النسا 
 

التجارية الصككككشرة واملتوسككككطة األاصككككة  نحن باملعارا واملهارات لتوسككككيع م سككككسككككاهتوب  على النسككككا  أن يتسككككلّ  
 .كصاحبات مشاريع وأن يتم تقدير مسالتهن   االقتصاد

 
ا التقّبل    أ،نا مل ،ع  بعد أ،نا خننق رّو،ا حني حنّد من قدرات ،صككككككم اتمعنا. وليس حرمان النسككككككا  ويصككككككع  جد 

 ة وإرا ق ككككككية مسككككككاواة وعدالة اجتماعية. ويعد القطاع الزراعي من القطاعات البديهية من حقوقهن مسكككككك لة  اقتصككككككادية  ت
 .اليت يتحتم علينا االستفادة ميها من الدور احليوي الذي ت ديه املرأة أصال  
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 وم ككككككال  عن دعويت إىل كيادة االسككككككتثمار   اع،اث من األطفا  والنسككككككا   سكككككك ختتم كلميت عرب التحدث ب باك  

 .لدور البالغ الت ثر للشباا   معادلة اهلجرة والتنمية الريفيةعن ا
 

  الشباا والتنمية الريفية
 

 تشككككككككّكل أمريقيا بالنسككككككككبة إىل العامل اترب ا مريد ا من ،وعه حو  كيفية إدارة العائد الدميشرا . م ن التقرير الصككككككككادر  
  املائة من الوعائم   أمريقيا وما  60يفيد أن القطاع الزراعي ميّثل حصكككككككة  تصكككككككل إىل  2019لعام  "إبراهيم"عن منتدى 

 .يقارا ثلث الناتج ا لي اعلا  للقارة
 

ا أمريقي ا  يعمل   الزراعة حوا   34الصككككككادرة عن  Afrobarometer و سكككككك  بيا،ات مسككككككح     املائة  19بلد 
أكرب ،سككككككككككككككبة من مر  العمل عام ا  وهو القطاع الذي يوّلد  35و 18مارهم بني من األمارقة الشككككككككككككككباا الذين ت اوا أع

 ولكن   املناطق الريفية أمسكككككككككككا قلة مر  العمل الالئق من العوامل الدامعة الرئيسكككككككككككية إىل اهلجرة من الريم  .للشكككككككككككباا
 .  وال سيما بالنسبة إىل الشباااملدينةإىل 
 

أمريقيا جنوا الصككككككحرا   الشككككككباا  ومن املتوقع للزراعة أن تبقى املصككككككدر الرئيسككككككي لفر  العمل بالنسككككككبة إىل  
ا مككا تنظر غككالبيككة النككا  إىل الزراعككة على أهنككا عمككل متقككادم   الكربى   املسككككككككككككككتقبككل املنظور. وعلى الرغم من هككذا  غككالبكك 

البيئات حو  العامل. وبالنظر إىل هذه الديناميكيات  ينبشي وغر مربح وطكككككككككككاق ي كككككككككككطلع به غر املتعلمني   العديد من 
إسككككككباب اجلاذبية على الزراعةس ميتوج  القيام باسككككككتثمارات اسكككككك اتيجية لعصككككككر،ة القطاع واملناطق الريفية من أجل اجتذاا 

يعون ميها  قيق  يث يشككعرون ب هنا بيئة غنية بالفر  يسككتط تشككجيعهم على البقا  ميها  على حد سككوا  و  االشككباا إليه
 .مطا هم بدون اال طرار إىل اهلجرة إىل أي مكان آخر

 
 ميكن للعديد من التكنولوجيات البسككككككككككيطة   وباع ككككككككككامة إىل التشيرات اهليكلية والتحوالت اليت دعوت إليها آ،ف ا 

ا من أبرك التحديات الراهنة اليت يواجهها املزارعون وأصكككككككح  اا املشكككككككاريع الزراعية الشكككككككباا   الف ة احلالية أن تعاجل بع ككككككك 
ال احلصكر: الوصكو  إىل األسكواق واحلصكو  على التكنولوجيات ا دثة والبحوث ومعرمة  الذكر  العامل  ومنها على سكبيل 

 .وا مات املناخأسعار السلع و،ظم اع،ذار املبكر بش ن 
 

لا مبادرتان تسككككككككخرّان و –  "Wefarm"و "Gro Intelligence" وبالنسككككككككبة إىل السككككككككياق األمريقي أعطي مثلي 
 .التكنولوجيا واملواه  الشابة ميكن توسيعهما على النطاق العاملي

 
 األالصة

 
ال حّل ملشكككاكلنا طاملا ،كتفي بالبقا  مكتو  األيدي وال ،تحدى أ،فسكككنا ك مراد وم سكككسكككات من أجل تشير هذا  

كان مشككككل احلوكمة العاملية   معاجلة ق ككككايا األمن الشذائي واهلجرة القسككككرية والتنمية االقتصككككادية املنصككككفة و الو ككككع الراهن. 
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ازي ا. وهنا  اسكككتهتار م سكككم باملسكككا لة واملسككك ولية اليت تتحملها جهات صكككنع القرار بشككك ن  ويل النظم املعتّلة اليت توّلد 
 .ا،عدام املساواة االقتصادية واالجتماعية

 
تصكككككككككاريح ر،ا،ة. وصكككككككككحيح أ،نا ،عتمد سكككككككككياسكككككككككات جيدة جد ا  ولكن   ما يتعلق بالتنفيذ ب د ،حيح أ،نا صككككككككك 

 .واملسا لة  مفشلنا ذريع
 

ص ترتي  األولويات بالشكككككككككككككل الصككككككككككككحيح. م ن خي،اهيك عن مشككككككككككككل احلوكمة على املسككككككككككككتوى القطري   ما  
 .األسباا اجلذرية للفقر وملنح ليع مواطنيها ،وعية حياة سليمةاحلكومات ال نيصص ما يكفي من الطاقة واملوارد ملعاجلة 

 
ااّرد من أي تعاطم   وأخر ا وليس آخر ا  هنا  مشكككل على مسكككتوى ال كككمر الفردي. م ن َتقلب نا للو كككع الراهن 

 .قد أسفر عن إمال    الت امن اع،ساض
 

 .وآسيا جرا  سو  التشذيةميوت كل دقيقة أطفا    أمريقيا   إذ أقم أمامكم اليوم 
 

 ...وإذ أقم أمامكم اليوم  لعلكم تفكرون   أ،كم أخط ر لدعوتكم ،اططة  مثلي 
 

ا لكم... تصكككككككككّوروا حفيدكم يت كككككككككّور جوع ا. ميوت   ا بسكككككككككيط ا. تصكككككككككّوروا حفيد   ولكّن سككككككككك طل  منكم أمر ا واحد 
  من اجلوع وحس . مماذا تفعلون؟

 
ا اليوم سكككككككككككيتناو  ثالث وجبات  ثالث وجبات سكككككككككككيختار طعامها. بيد أ،نا تذّكروا أن أي طكككككككككككخص مّنا   هذ 

،سككككككككككتطيع إ،قاذ أطفا  برغيم واحد مقل واملا  النظيم. هنا  أمهات وجّدات مثلي يدمّن أطفاهلّن أل،نا مل ،سككككككككككاعدهّن 
 .على استخدام قدراهتّن حلماية أطفاهلنّ 

 
ا أود أن أقو  إن أولئككك األطفككا   ماليني األطفككا  أول  ئكك  أعزا  على قلوا أمهككاهتم وآبكائهم وأجكدادهم  متكامك 

 .مثلما أحفاد،ا أعزا  على قلوبنا
 

  هذا العامل إن اعترب،ا ما بري طبيعي ا. مهذه األمور ليسككا طبيعية. إهنا من صككنع  أي حق أن يسككتمرال ميكن  
ا  مسككككك و  وهذا ما أدع وه بال كككككمر: أن أعرا أهنا مسككككك ولييت البشكككككر  وأود القو  إن كل طكككككخص موجود هنا  وأ،ا أي ككككك 

 .وليسا مس ولية أي طخص آخر سواي
 

ا. ولكن حني   إن خسككارة الطفل ت ثر مينا. وت ثر   قلوبنا. وبالنسككبة إىل املرأة املعنية مهذا األمر خّيص رمحها أي كك 
 ،كم. وطكككككككككككك ض أ،ا. يتعلق األمر بطفل طككككككككككككخص آخر  ،عيل وك ن هذا ليس طكككككككككككك ،نا. وأ،ا أريد أن أ داكم. مهذا طكككككككككككك 

ال  ماليني األطفا  أولئك وك ،نا هبوطكك ،نا ليع ا. وال ميكننا أن ،تباهى   القرن احلادي والعشككرين ب ،نا ،سككمح باسككتمرار 
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 ال رلك املعرمة والقدرة أو حىت الوسككككككككككائل للتواصككككككككككل بسككككككككككرعة وحلل هذه املشكككككككككككلة. وإن مل يتشر هذا الو ككككككككككع مهذا عار 
 .على كل منا

 
وأود أن أختتم كلميت بالقو  إن أمامنا عشكككككر سكككككنوات وحسككككك  لتحقيق أهداا التنمية املسكككككتدامة هذه. عشكككككر  

 سكككككككككنوات ليس إال. إذ ا املدة ليسكككككككككا طويلة جد ا. وإن مل ،شّر طريقتنا   العمل  مسكككككككككنقو  بعد عشكككككككككر سكككككككككنوات: "بذلنا 
 ".ما بوسعنا ولكننا مشلنا

 
م. كيم ميكنكم أن تنظروا إىل عيّن ولدكم حني تفشككككككككككككككلون    قيق ومرة أخرى  أريد أن تتصككككككككككككككوروا أحفادك 

وعودكم؟  حني تقطعون وعد ا ومن   تدركون الحق ا أ،كم كذبتهم على أحفادكم. لقد سكككككككككككبق أن وعد،ا أولئك األطفا  
ا للجوع  وهم سينظرون إلينا ويقولون: "ملاذا كذبتم علينا؟ 2015  عام   "ب ،نا سن ع حد 

 
سككككككككككبق أن قلا إّن دعوتكم لناطككككككككككطة مثلي رمبا ليسككككككككككا بالفكرة اجليدة. وأريد القو  إ،ّن أع ا ب ،كم عملتم  

بكاا. وهذا ما ب  أن ،ع ا به. جاهدين. أ،ا ال أقو  ب ،كم مل تعملوا  بل أقو  إن ما معلناه مع ا حىت اللحظة ليس 
 .تائج ال ترقى إىل مصاا األهداا اليت و عناهاال أقو  إ،نا ال ،عمل وإرا ما ،فعله ال يكفي  ألن الن

 
 بني ما وعد،ا به وبني حصككككككككيلة عملنا و،تائجه؟ أمامنا عشككككككككر سككككككككنوات مقل  فجوةال سككككككككدّ إذ ا املشزى هو: كيم  

ا بتجاوك العقبات. ومل ،قل ب ،نا سككككككككككككككنخف  اجلوع كما معلنا مع األهداا اعرائية لنلفية  بل قلنا إ،نا  إذ قطعنا وعد 
 .على اجلوع. لذا اعذروض ولكن عليكم كيادة اجلهود سنق ي

 
 .أ،ا آسفة جد ا ولكن عليكم كيادة جهودكم 

 
 هذا العامل. وبالوسع  قيق ذلك. يتحتم عليكم أن تشروا األولويات على صعيد االستثمار واألغذية للجميع   

 وحينذا  سككككيمكنكم ااطبيت كناطككككطني. سكككك  دث إىل النسككككا   ،عم. وسكككك  دث إىل الشككككباا. امنحوض أدوات للعمل. 
ا أن ،شر طريقتنا   تنفيذ األمور  ا بيد. ولكن علينا حتم  ال أطل  منكم أن  ققوا ذلك منفردين. دعو،ا حنقق هدمنا يد 

 .وعلينا أن ،زيد جهود،ا بدرجة أكرب بكثر
 


