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يتمثل أحد أكرب التحديات يف يومنا هذا 

يف وضع حد للجوع والفقر مبوازاة ضامن 

استدامة الزراعة والنظم الغذائية. وهذا 

التحدي كبري بفعل تواصل النمو السكاين 

والتغريات العميقة يف الطلب عىل األغذية 

والتهديد الناشئ عن الهجرة املكثّفة لشباب 

الريف سعيًا إىل حياة أفضل. 

يحلل هذا التقرير التحوالت الهيكلية 

والريفية الجارية يف البلدان منخفضة الدخل، 

ويبّي كيف أن نهج »التخطيط اإلقليمي 

للزراعة« قادر عىل تسخري النظم الغذائية 

لدفع التنمية الريفية املستدامة والشاملة. 

واملزارعون أصحاب الحيازات الصغرية البالغ 

عددهم 500 مليون اليوم مهددون بالبقاء 

خلف ركب التحوالت الهيكلية والريفية.

وينتــج املزارعي أصحاب الحيازات 

الصغــرية واملزارعي األرسيي 80 يف املائة 

من اإلمــدادات الغذائية يف أفريقيا جنوب 

الصحراء الكربى وآســيا، ولذا فمن الرضورة 

العاجلة أن يتم تحســي إنتاجيتهم.

يدفع التحرض والزيادات يف عدد السكان 

ومنو الدخل طلبًا قويًا عىل الغذاء يف وقت 

تواجه الزراعة فيه قيوًدا غري مسبوقة عىل 

املوارد الطبيعية، وتغري املناخ.

باإلضافة إىل ذلك، يدفع التحرض وتزايد 

اليرس املادي »تحوالً تغذويًا« يف البلدان النامية 

باتجاه استهالك أكرب للربوتينات الحيوانية. 

ويجب عىل الزراعة والنظم الغذائية أن تصبح 

أكرث إنتاجية وتنوًعا 

بوسع املدن والبلدات الصغرية أن 
تؤدي دوًرا يف حفز التحول الريفي

تشكل املنطقتي الريفية والحرضية »طيًفا 

ريفيًا وحرضيًا« يرتاوح بي املدن الكربى واملراكز 

اإلقليمية الكبرية واملراكز املالية والداخل الريفي. 

«ويف البلدان النامية، ستؤدي املناطق الحرضية 

األصغر دورًا ال يقل أهمية عن دور املدن الكربى 

يف التحول الريفي. إن التنمية اإلقليمية للزراعة، 

التي تربط املدن الصغرية والبلدات بـ “مناطق 

التجمعات« الريفية التابعة لها قادرة عىل أن 

تحسن بدرجة كبرية وصول املدن إىل الغذاء 

وأن توفر الفرص للفقراء يف األرياف.ويسعى 

نهج التنمية اإلقليمية للزراعة إىل التوفيق بي 

النواحي االقتصادية القطاعية لقطاع األغذية 

وبي أبعاده املكانية واالجتامعية والثقافية.
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مفتاح جناح النهج اإلقليمي للزراعة 
هو مزيج متزن بني تطوير البىن 

السياسات عرب  التحتية وتدخالت 
الريفي واحلضري.  الطيف 

تؤمن أدوات التنمية اإلقليمية للزراعة الخمس 

األكرث استخداًما - وهي املمرات الزراعية 

والتجمعات الزراعية واملنتزهات الصناعية 

الزراعية واملناطق االقتصادية الخاصة القامئة 

عىل الزراعة وحاضنات األعامل التجارية 

الزراعية - مجاالً لنمو الصناعات الزراعية 

واالقتصاد الريفي غري الزراعي. 

إن للحكومــات دوًرا رئيســيًا تؤديه يف 

خفض تكاليف مامرســة األعامل وتوفري 

الحوافز لالســتثامرات واستحداث الظروف 

املالمئة لتطوير أنشــطة اقتصادية شــاملة 

يف النظــام الغذايئ لدى اإلقليم املســتهدف.

كــام أن للحكومة دور تؤديه يف تشــجيع 

منظامت املزارعــي واألدوات املالية التي 

تدعــم املزارعي واألعــامل التجارية الزراعية 

واملســاعدات التقنية لبناء قدرات املشــاريع.

وبغيــة تلبيــة الطلب عىل الغذاء، من 

الــرضوري وضع نظم غذائيــة أكرث إنتاجية 

واســتدامة. وتواجه التحوالت املســتقبلية 

قيوًدا بيئية غري مســبوقة  وســيتوجب عىل 

املزارعــي خفض اســتخدام املوارد يف الزراعة 

من دون املســاس بالغالل. 

وســوف تحتاج الزراعة إىل زيادة كبرية 

يف االســتثامرات من أجــل تلبية الطلب 

املتزايــد عىل الغــذاء والتكيف مع األمناط 

التغذويــة املتغرية وجعــل النظم الزراعية 

مســتدامة. إن املكننــة واملدخالت املتقدمة 

رضورية لتحويــل النظم الزراعية.  

ال يزال املليارات من البشر 
يواجهون انتشار اجلوع والفقر 

البيئي  والتدهور  والبطالة 
واألمراض واحلرمان 

سوف يتطلب تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة لوضع حد للجوع والفقر، إىل جانب 

جعل الزراعة والنظم الغذائية مستدامة، 

تحويالت يف النظام الغذايئ واسرتاتيجيات 

تسّخر النظام الغذايئ لحفز النمو االقتصادي 

يف البلدان التي ال يزال التصنيع فيها متأخرًا. 

وتضاهي التنمية االقتصادية للمناطق الريفية 

نظريتها يف املناطق الحرضية أهميًة، يف ما 

خص خفض املستويات اإلجاملية للفقر. 

يجب أن تذهب املوارد إىل املناطق الريفية، 

ليس فقط ألن معظم الفقراء والجياع يسكنون 

فيها بل أيًضا ألن التنمية االقتصادية الريفية 

عريضة القاعدة هي قوة قديرة للتغيري.

ينبغــي لفهم دوافــع النزوح من الريف 

إىل املــدن وتكلفتــه ومنافعه أن يكون يف 

صدارة جداول أعامل السياســات. وحيث ال 

يتمكن اســتحداث فــرص العمل يف الريف 

مــن مواكبة منو عدد ســكان الريف، ميكن 

لنهــج التنمية اإلقليمية أن يســاعد مواجهة 

دوافــع النزوح من األرياف. 

ويحتــاج تعزيز ريادة األعامل لدى 

ســكان األريــاف وتنويع فرص العمل، وال 

ســيام للنساء والشــباب، إىل تنمية املهارات. 

وتعــد املهارات متممــة للتكنولوجيا 

ورضوريــة للحصول عــىل وظائف أفضل أجًرا. 

إن الحامية االجتامعية أساسية إلدارة 

املخاطر خالل مرحلة التحول ومن أجل بناء 

سبل معيشة ريفية قادرة عىل الصمود. وتفيض 

برامج الحامية االجتامعية إىل سكان أفضل 

صحة وأكرث تعلياًم وقوة عاملة أعىل مهارة 

قادرة عىل االستجابة للطلب املتغري واللحاق 

بالتحول نحو مستويات أعىل من اإلنتاجية.

ويف عــامل يشــهد تحوالً رسيًعا، يعّد 

النظــام الغذايئ املتجــذر يف أقاليم محددة 

مــن األصول القيمة التي ميكن االســتفادة 

منهــا ألجل تحول ريفي أكرث شــموالً. وإن 

تشــجيع الروابــط بي األرياف واملدن من 

خالل االســرتاتيجيات اإلقليمية املالمئة، 

يســتطيع خلق بيئة مناســبة لألعامل بالنســبة 

إىل املزارعــي - كبــاًرا وصغاًرا - وفرًصا 

غــري زراعية لدر الدخــل ذات أهمية لبناء 

n .اقتصــادات ريفية مزدهرة ومســتدامة

تحميل 
 التقرير

الرسائل الرئيسية

 لقد ساهم النمو االقتصادي 
يف املناطق الريفية يف إفالت املاليي 

من األشخاص من براثن الفقر وهو، 

يف حال ترافق مع سياسات للحامية 

االجتامعية وتنمية للبنى التحتية 

وتشجيع االقتصادات املحلية، سيكون 

حاساًم للغاية من أجل القضاء عىل 

الجوع بحلول عام 2030.

 يحفز التوسع الحرضي 
والتغيريات يف أمناط التغذية يف 

املناطق الريفية والحرضية عىل السواء 

تحول النظم الغذائية ويعزز الروابط 

بي املناطق الريفية والحرضية.

 توفر تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت الحديثة للمزارعي 

خيارات متعددة لرشاء املدخالت 

وبيع املخرجات وتحسي وصولهم إىل 

املعلومات.

 يف البلدان التي تشهد 
منًوا سكانيًا رسيًعا وآفاقًا محدودة 

للتصنيع، سيتطلب إيجاد فرص عمل 

للشباب منًوا ديناميكيًا للعاملة الكرمية 

يف األنشطة داخل املزارع وخارجها، 

مثل تجهيز األغذية والخدمات 

والسياحة الزراعية. 

 تُعّد املناطق الريفية والحرضية 

املرتابطة بشكل وظيفي أساسية 

الستحداث فرص العمل يف املزارع 

وخارجها، وللقضاء عىل الفقر، 

وتحقيق األمن الغذايئ والتغذوي، 

وتوفري البدائل للهجرة خارج املناطق 

الريفية، وإدارة املوارد الطبيعية عىل 

نحو مستدام.

يهدف تقرير حالة األغذية والزراعة، وهو أبرز التقارير السنوية الرئيسية ملنظمة األغذية والزراعة 

لألمم املتحدة، إىل إطالع جمهور أوسع عىل تقييامت متزنة ذات أساس علمي للمسائل الهامة يف 

مجايل األغذية والزراعة. 
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