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ما أمية الّزراعة اأرّية؟

يعيش 95 ي امائة 
من الفقراء ي الريف 
ي رق آسيا وجنوب 
آسيا وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكرى

 وا يزال 2.1 مليار نسمة
 يعيشون ي حالة من
 الفقر و767 مليوناً ي
حالة من الفقر امدقع

ويعيش معظم 
الفقراء ي امناطق 

الريفية

 ومعظم الفقراء ي الريف هم من
 أصحاب الحيازات الصغرة وامزارعن 
اأريّن الذين يعتمدون عى الّزراعة 

لتأمن غذائهم ودخلهم

 وعى مستوى العام ككّل، تستحوذ امزارع الصغرة
التي ا يتعّدى حجمها الهكتارين )2( وعددها

 475 مليون مزرعة عى أكر من 80 ي امائة من
 امزارع كافة ولكنها ا تغطي سوى 12 ي امائة

تقريباً من اأراي الزراعية ي العام

ما نقوم به
 تتّبع منظمة اأغذية والّزراعة )امنظمة( نهًجا متعّدد اأبعاد مواجهة التحّديات اماثلة أمام

 امزارعن اأريّن الفقراء ي حياتهم اليومية ولزيادة قدرتهم عى توليد الدخل بغية الحّد من
الفقر ي الريف.

عى مستوى اأرة وامجمع 
احي

 ُتّكن امنظمة امزارعن اأريّن الفقراء من
 امشاركة ي الحوار بشأن السياسات وي عمليات

 صنع القرارات التي تؤثر عى سبل عيشهم وتحّسن
 قدراتهم للحصول عى اموارد والخدمات والنفاذ
 إى اأسواق والتّكنولوجيات والفرص ااقتصادية
 من خال امهارات الزراعية والتنظيمية وامتعلقة

بامبادرات الحرّة.

عى مستوى السياسات
 

 تُساعد امنظمة البلدان عى رسم سياسات وبرامج
 الحّد من الفقر لتعزيز مشاركة امزارعن اأريّن

 ي عملية صنع القرارات وزيادة فرص حصولهم
 عى اموارد والخدمات امالية ونفاذهم إى اأسواق

 والتّكنولوجيات موازاة زيادة فرص العمل الائق
 والتشجيع عى تحسن التغطية ااجتاعية ي

امناطق الريفية.

الدم عى مستوى 
السياسات

دم اأرة وامجمع 
احي

سجّلت امزارع

 يُساعد عى تحديد امزارعن اأريّن الفقراء وتّكن البلدان
من رسم سياسات وبرامج تلبّي احتياجاتهم.

 منصات متعددة
 أصحاب امصلحة

 للحوار بشأن
السياسات

 التعاون بن
الوزارات

 منر معارف الزراعة
اأُرية

 تُشجع التنسيق بن الحكومات والجهات
 الفاعلة من غر الحكومات وتّكن منظات

امنتجن لي تصبح عوامل للتغير.

 يُساعد عى صياغة سياسات مشركة
 بن القطاعات مواجهة التحديات

 اماثلة أمام امزارعن اأريّن الفقراء ي
حياتهم اليوميّة ولتحسن سبل عيشهم.

 يَجمع معلومات عن الّزراعة اأرية من أنحاء العام كافة، ما ي
 ذلك القوانن واأنظمة الوطنية والسياسات العامة وامارسات

الجيدة واإحصاءات، لاستناد إليها عند رسم السياسات.

 مرفق الغابات
وامزرعة

 امدارس الحقلية
 للمزارعن والتواصل

من أجل التنمية

 ُيّكن امزارعن اأريّن الفقراء ويُعّزز قُدراتهم التنظيمية
 واإنتاجية موازاة زيادة قدرتهم عى امساومة والنفاذ إى
اأسواق ويصقل مهاراتهم ي مجال امبادرة الحرّة.

 تكفل امدارس الحقلية للمزارعن تشاطر
 امعرفة ي حن يسّهل التواصل من أجل
 التنمية النفاذ العادل إى امعلومات
والحوار وامشاركة ي صنع القرارات.

 لدعم منظات
 وتعاونيات

امنتجن
 تحسن توفر
 الخدمات وتشجيع
 اأعضاء عى
 امشاركة النشطة
 وإساع صوتهم
 لوضع سياسات
عامة داِعمة لهم.

 التمويل الريفي
الشامل

 يُخّفف القيود اائتانيّة ويّكن
 امزارعن اأريّن الفقراء من ااستثار
 بقدر أكر ي أنشطتهم ويزيد
إنتاجيتهم وينهض بسبل عيشهم.

 التمكن ااقتصادي
للمرأة ي الريف

 يَسعى إى الحّد من عدم امساواة بن الجنسن والفئات العمرية
 ي امناطق الريفية ويزيد من فرص حصول النساء والشباب عى
اموارد واأصول والخدمات والتّكنولوجيات والفرص ااقتصادية.

أدوات دم 
امزارعن 
اأرّين

 اإصاحات
الخاصة باأراي

امشريات امحلية

اإدماج اماي

 الحصول عى
القروض

 الحاية
ااجتاعية

 فرص العمل
 والعمل الائق ي
امناطق الريفية

 الحصول عى اموارد
الطبيعية

 امهارات الوظيفية
 وي مجال امبادرة

الحرّة

 اإدارة امستدامة
للموارد الطبيعيّة

 تعزيز القدرة
عى امساومة

تشاطر امعرفة

الحصول عى التمويل

 الحصول
عى اموارد
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 دم امزارعن اأرّين
للحّد من الفقر ي الريف
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