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  اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة عمان، 

 بناء جمتمعات زراعية قادرة على الصمود هبدف تنشيط االقتصادات احمللية
 يف الريف وتشجيع فرص العمل

 

 وجزامل
على الصففففففف مات ما يييق  هاوابنكشفففففففا  هابلقر بوجه عام تتصفففففففا ااتميات الريلية   الشفففففففرر األد  و ا  أ ريقيا 

لتح ايت البيئية واالقتصففففففففادية واالجتماعية لق رهتا على املشففففففففاركة بليالية   االقتصففففففففاد ادلي. ويتطلب التصفففففففف   
االسففففجاتيجيات اإلةائية  تتناو  إعادة تقييم اسففففجاتيجية ،اليت تواجهها جمتميات املزارعني   اإلقليم وامليق ة املتي دة

على اعتبارات التنمية الريلية مبا  يها  مبزي  من اللياليةوينبغي للسففففففياسففففففات الغذائية والزراعية أ  تشففففففتمل  لألرايف.
بني اإلنتاجية والبيئة والتنمية الريلية والصففففففففففففحة.  يالقةالاليمل الالئق   الريا، كما جيب أ  تطبق على مسففففففففففففتوى 

ويتمثل احلل األو     ليلة بتيزيز ق رة جمتميات املزارعني على الصففففففففففففمود.كوتقّ م هذه الوثيقة ثالثة حلو  مجابطة  
ة احليوية و رص السور.   روابط متكاملة بني ااتميات الريلية وبني بيئتها الليزايئيج املناطقية اليت تولّ ه  استخ ام النف  

وعلى مسففففففففتوى املزارع، تق م الزراعة الذكية مناخيعا حلوال عملية تسففففففففاع  املزارعني   التكيا مع تغ  املنا  وتيزيز 
ق رة نظمهم اإلنتاجية على الصففففففمود. وأخ عا، تسففففففاع  االبتكارات   النظم الزراعية الغذائية   تغي   روف اليمل 

سففالسففل قيمة  سففنة وأكثر اسففت امة. وتسففتطيع   الئقة لشففباا الريا ونسففائه من خالوت عم اسففتح او و ائا 
حلز االقتصادات الريلية وتولي   رص لليمل الالئق من أجل تو   إطار عمل للسياسات  جمتميةع تلك النهج الثالثة 

حتقيق أه اف التنمية  احلماية االجتماعية والتق م حنو مع ضففففففففففففففما  تسففففففففففففففاهم   التحو  إو الزراعة اإليكولوجية 
إطار عمل يسفففففففاهم   التنمية  شفففففففّكلوأييت عق  األمم املتح ة للزراعة األسفففففففرية   الوقب املناسفففففففب لي املسفففففففت امة.

 االجتماعية واالقتصادية للمجتميات الريلية.

http://www.fao.org/
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 املؤمتر اإلقليمي من جانب اختاذه يُقرتح الذي  اإلجراء
  املنففاطقيففة كففلطففار للتنميففة الزراعيففة والريليففة، كمففا ينبغي  ففا اعتمففاد ينبغي للبلفف ا  أ  تنظر   اعتمففاد النهج

وجهات نظر متي دة القطاعات، وتيزيز التنسففففففيق عا القطاعات ومسففففففتوايت احلوكمة وبني ا هات اللاعلة 
   القطاعني اخلاص واليام.

  ة، واملنظمات الريلية القوية احل يثويتينّي على البل ا  متكني نشففففففوك االبتكار ابالسففففففتناد إو اليلوم والتكنولوجيا
لز التكثيا املسفففففففففففت ام وتيزيز ق رة النظم الزراعية أ  حت اليت من شففففففففففف  ا جمتميةع اإليكولوجية  الزراعةوابتكارات 

 ألصحاا احليازات الصغ ة على الصمود.
   الظروف  إجيادرشادية، و  جها اإل ويتوجب على البل ا  أ  تنظر   إدراج املمارسات الزراعية الذكية مناخيعا

 من قبل جمتميات املزارعني.  تلك املمارسات واالستثمارية املطلوبة ل عم اعتماد والسياساتيةالتقنية 
  ،وينبغي للبل ا  أ  تصفففمم براجمها اخلاصفففة ابحلماية االجتماعية كي تسفففاهم   تيزيز اإلنتاجية الزراعية واليمالة

ضففففففيلعا وتيزيز ق رة هىالك على الصففففففمود وجيل التحّو  الريلي شففففففامالع ومحاية سففففففبل مييشففففففة أكثر ااموعات 
 للجميع ق ر اإلمكا .

  وعلى البل ا  دعم تنليذ خطة اليمل اخلاصففففة بيق  األمم املتح ة للزراعة األسففففرية وترستها إو سففففياسفففات
 .وطنيةوبرامج 

 

 هذه الوثيقة إو: مضمو بش    أ  استلساراتميكن توجيه 
 املىمتر اإلقليميأمانة 

NERC@fao.org-RNE-FAO  
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 مقدمة

طة سالي د القليل نسبيعا للمزارع املتو   اليت تتجلى  زدواجيتها ريقيا ابأتتسم الزراعة   إقليم الشرر األد  و ا   -1
املزارع الصففففففففغ ة النطار اليت يذهب   ، و من جهة السففففففففور واملروية واملن جمة   االقتصففففففففاد الوطي إو توجهةإو الكب ة امل

الغالب، من جهة بيع   األسفففففوار ادلية، والقليلة الوصفففففو  إو شفففففبكات الر    لإنتاجها عامة لالسفففففتهالر األسفففففر  ول
 تتاح  م املنا ع واللرص اليت بوسففففففع سففففففياسففففففات التنمية . ويواجه صففففففغار املزارعني األسففففففريني هىالك قيودعا هائلة إ  الأخرى

  اسففففففففففففففتح او  رص اليمل   يةة  تمنيهم من تق مي مسففففففففففففففا ة جمياملت ن مالزراعية والريلية ا اد ة أ  تو رها. أما إنتاجيته
  املائة  22  املائة للنسففففاك و 17  املائة للرجا  و 8البطالة   اإلقليم  ي  يبلغ مو الالئق ال سففففيما للنسففففاك والشففففباا. 

وهم أكثر ميالع إو القبو  بو ائا  ،التيليم املناسفففب الوصفففو  إوويلتق  الشفففباا   أحيا  كث ة إو إمكانية  1للشفففباا.
جييل    روف عمل غ  اثبتة واسففففففتغاللية. كما أ  ضففففففلوع النسففففففاك   الرعاية غ  م  وعة األجر و  األعما  األسففففففرية 

 ضففففففففالع عن  لك،  ل  ميظم صففففففففغار املزارعني األسففففففففريني و أحيا  كث ة أو ال تلقى أجرعا.  ن خلية عن النظر  مسففففففففا اهت
وتيرضفففهم للمخاطر  يت يرثو ا،ميرضفففو  للوقوع   شفففرر اللقر والسفففبب الرئيسفففي هو التشفففتب املتواصفففل مللكية األراضفففي ال

صففغار املزارعني األسففريني غ  أ   ين ق رهتم على التكّيا. وطاملا ت تتلاقم جرّاكالطبييية والصفف مات وعوامل اإلجهاد اليت 
ألراضفففي اليت ميلكو ا، تتيذر تنمية الزراعة األسفففرية ا صفففغر حجم بسفففببقادرين على إنتاج  ائض كاف لبييه   األسفففوار 

 الصغ ة النطار بواسطة تكثيا اإلنتاج الزراعي  قط.
 
ومبسفففففففتطاع عق  األمم املتح ة للزراعة األسفففففففرية الذ  أطلق مىخرعا أ  يكو  مبثابة إطار عمل ملسفففففففاع ة املزارعني  -2

 من خال ، و لك 2030على صفففيي  املسفففا ة   حتقيق خطة التنمية املسفففت امة ليام  إمكاانهتماألسفففريني   حتقيق كامل 
بطريقة متزنة  -أ  البي  االقتصفففففففففففاد  واالجتماعي والبيئي  -للخطة  حشففففففففففف  االلتزام واليمل ال وليني عا األبياد الثالثة

ويشففّجع اليق  على إجراكات متكاملة م عومة بسففياسففات متسففقة عابرة لالختصففاصففات تتناو  األبياد البيئية  2ومتكاملة.
إلنسفففاين واإلةاك والسفففالم، بني البي  ا يالقةواالقتصفففادية واالجتماعية للتنمية الريلية، وترأا الصففف ع القائم على مسفففتوى ال

 لب تلك اإلجراكات. مع وضع الناس وسبل عيشهم   ص  
 
يية للمىمتر اإلقليمي للشففرر األد  حالة األمن الغذائي ي  السففنوات األخ ة انقشففب سففلسففلة من الواثئق املواضففو  -3

بشففففكل  مع الجكيز والتنمية املسففففت امة. وتسففففتن  هذه الوثيقة إو تلك األسفففف  3والتحو  الزراعي وعمل الشففففباا وهجرهتم
تيزيز ق رة جمتميات املزارعني على الصففففففففففففففمود، مثل اعتماد النهج املناطقية والزراعة الذكية ب كليلةرئيسففففففففففففففي على احللو  ال

ا أ  مناخيعا وابتكارات النظام الزراعي الغذائي، من أجل تيزيز إنتاجية صففغار املزارعني  األسففريني. وبوسففع تلك احللو  أيضففع

                                                      
 .2019  نفففو فففمفففاثتشفففففففففففففففففريفففن الفففثفففففففاين لفففلفففمفففوقفففع  آخفففر زايرة. جمفففمفففوعفففففففة الفففبفففنفففففففك الففففففف وي. يفففففففةالفففتفففنفففمفففيفففففففة الفففيفففففففاملففف اتمفففىشفففففففففففففففففر  ،الفففبفففنفففففففك الففففففف وي  1
 .indicators-development-https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world  2018إو تق يرات منمذجة ملنظمة اليمل ال ولية ليام  تستن. 
روما.  .خطة اليمل الياملية 2028-2019. عق  األمم املتح ة للزراعة األسفففففففففففففففرية 2019منظمة األغذية والزراعة والصفففففففففففففففن ور ال وي للتنمية الزراعية.   2

 /ar.pdf4672ar/ca4672ca/3http://www.fao.org .2019  نو ماثتشرين الثاين للموقع  زايرة آخر
 . التحو  الزراعي   إقليم الشرر األد  و ا  أ ريقيا وحت   عمالة الشباا وا جرة روما.2018منظمة األغذية والزراعة.   3

 .2019  نو ماثتشرين الثاين للموقع  آخر زايرة
_ar.pdf5_18_NERC_318/MW5_318/MW34http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_ 

https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators
http://www.fao.org/3/ca4672ar/ca4672ar.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/NERC_34/MW318_5/MW318_NERC_18_5_ar.pdf
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تيزز اسففففففت امة النظم اإلنتاجية لصففففففغار املزارعني وأ  ت عم اسففففففتح او و ائا للشففففففباا والنسففففففاك   األرايف من خال  
 حتسني سالسل القيمة املست امة.

 
 أفريقياالزراعة األسرية الصغرية النطاق يف إقليم الشرق األدىن ومشال  -أواًل 

 االجتاهات اإلقليمية وتداعياهتا على الزراعة الصغرية النطاق -ألف 
الجتاهات واألخطار واللرص الرئيسففففففففية املتيلقة ابلنظم ل موجز   يرض  ب مىخرعاإطار "مىشففففففففرات التنمية الياملية"  قام -4

لتلك االجتاهات إ   رئيسففففيةت الاملسففففائل ال ميغرا ية ادركا تشففففّكل   إقليم الشففففرر األد  و ا  أ ريقياو  4.الزراعية الغذائية
ا وة بني  باع وت ،والبطالة واليمالة غ  املسففففففففففتقرة ،التحضففففففففففر واللقر   الريالز متارس الضففففففففففغط على املوارد الطبييية وحت

ة. كما أ  ا وع يتزاي    اإلقليم جراك النزاعات بصفففففورة ياملييشففففف ضفففففيق األحوا األرايف وامل    تىد  إو النزوح بسفففففبب 
 ل  زايدة الوز  والسففمنة تسففتمرا    التلاقم ل ى  ،نهاة. ومع أ  مىشففرات نقا التغذية ل ى األطلا  تواصففل حتسففّ رئيسففي

 اصفففلاألطلا  والكبار على ح  سفففواك. وتىد  ن رة األراضفففي واملياه إو لّزم الصفففيوابت الزراعية    ل التغ  املناخي احل
 حاليعا.

 
واألرد  وليبيا وعما  واململكة اليربية اليربية مصر سهورية تشمل ا زائر و  اليت ع د من البل ا    اإلقليم هنارو  -5

م   سفففتلي  من اليائ  ال ميغرا  حين أ  حصفففة السفففكا    سفففن اليمل أكا من حصفففة السفففكا   ن هي ق السفففيودية، 
 ل  إمكاانت حتقيق النمو االقتصفففففاد   ،عامعا 24تقّل عن ما أ  سفففففّن نصفففففا سفففففكا  اإلقليم تقريبعا يسفففففن اليمل. و  غ 

ح عا غ  مسففففبور. ولكن ال ميكن  ذه اإلمكاانت أ  تتحقق  تبلغ اليوموالتغي  االجتماعي، ال سففففيما   املناطق الريلية، 
ت البطالة ليمل الالئق   املناطق الريلية. وتسفففففففتوجب مي الل كا ية  إال إ ا صفففففففيغب السفففففففياسفففففففات الالزمة لضفففففففما   رص

الالئقة جراك اليمالة غ  املسفففففتقرة وغ  الر ية   اإلقليم، وجود سفففففياسفففففات ل صفففففالحات ا يكلية  و ائااملرتلية وقلة ال
وتشفففففففففجيع ةو القطاعات القابلة للتجارة. ويتطلب التحو  الشفففففففففامل لألرايف  ،ترمي إو تيزيز بيئة متكينية للقطاع اخلاص

ة من أجل ردم ا وة بني الريا واحلضر من خال  زايدة اإلنتاجية الزراعية وإضا ة القيمة على خططعا اسجاتيجية واستثماري
امت اد سففالسففل القيمة الغذائية وتيزيز الروابط بني الريا واحلضففر وتو   احلماية االجتماعية للشففرائة الضففييلة   ااتمع، 

 ت الصحة والتيليم وغ ها.وتيزيز اخل مات اليامة   البنية التحتية لألرايف وقطاعا
 

 حتدايت الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية -ابء 
   80يشفففففففكل صفففففففغار املزارعني األسفففففففريني   اإلقليم اليمود اللقر  للمجتميات الريلية.  هم  ققو  أكثر من  -6

  املائة من األراضفففففففي الزراعية اليت ميلكو ا. إال أ  األولوايت الوطنية   ميظم  85إو  75املائة من اإلنتاج الزراعي على 
لمناطق الريلية بنية حتتية لإ  دورهم ا ام ومسفففا اهتم املمكنة   التنمية االجتماعية واالقتصفففادية للبل ا .  راعيالبل ا  ال ت  

 أ  غالبية اللقراك يييشو    املناطق الريلية.غ  كا ية وخ مات ضييلة مقارنة ابملناطق احلضرية، زد على 
 

                                                      
4Trends, Challenges and Opportunities. Singapore. Serraj and Pingali, eds. 2019. Agriculture & Food Systems to 2050: Global  

Scientific World .10.1142/11212 .2019ن الثاين   نو ماثتشريللموقع  آخر زايرةhttps://www.worldscientific.com/doi/pdf/ 

https://www.worldscientific.com/doi/pdf/10.1142/11212
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الزراعة األسفففرية   اإلقليم على أ  الزراعة   ميظم البل ا  ال تزا  متارس ابل رجة  بشففف  وت   دراسفففات ميمقة  -7
ختلطففة، وعففة من النظم الزراعيففة واملرويففة وا بليففة املختلطففة، والبيليففة املنمت جمموعففةصففففففففففففففغففار املزارعني عا  من قبففلاألوو 

 ،الزراعة األسفففرية الصفففغ ة النطار ،   إطارختصفففا األراضفففي الزراعيةو واملختلطة   األراضفففي ا ا ة، والرعوية والقاحلة . 
التقلي ية واألنواع واألصفففناف  تلزراعة اداصفففيل ابالقجا  مع تربية املواشفففي الصفففغ ة النطار و لك ابسفففتخ ام التكنولوجيا

 . و  املناطق ا بلية خيتار املزارعو  األسفففففففريو  زراعة اللاكهة سفففففففمي  املت نيةتاجية ومسفففففففتوايت التالزراعية املنخلضفففففففة اإلن
الوداي  والواحات، تنتج النظم و ة ابالقجا  مع تربية املواشي الصغ ة. و  أمكنة أخرى،   السهو  املروية طوالزراعة املختل

اصففيل رييية لتصفف يرها وكاحلمضففيات واللاكهة والتمور . وإ  غالبية صففغار الزراعية  اصففيل لالسففتهالر املباشففر وأحياانع  
املزارعني األسفففففففريني ميرضفففففففني للوقوع   براثن اللقر بسفففففففبب تزاي  انكشفففففففا هم على املخاطر الطبييية والصففففففف مات وعوامل 

واألصففففففففففففففو  واملهارات  اإلجهاد، اليت تلاقمها قلة ق رهتم على املواجهة والتحو  بسففففففففففففففبب   ودية وصففففففففففففففو م إو املوارد
تغ   ا يلاقمهيتاحتما  انتشفففففففففففار أمراض وآ ات احليواانت والنبات واأل ار اليابرة للح ود، ال زايدةوالتكنولوجيات. وإ  

الضففففغط على صففففغار املزارعني األسففففريني   اإلقليم. أما الصفففف مات الناسة عن السففففور مثل ع م اسففففتقرار  من زي تاملنا ، 
التشففففتب املتواصففففل  يسففففهماإلنتاج وإو األسففففوار امل رة للربة،  تزي  من انكشففففاف هىالك. و  الياليةت الوصففففو  إو امل خال

 5اإلنتاج وامليكنة. ياليةلألراضفففي املوروثة   خلض ق رهتم على حتقيق النطار االقتصفففاد  الالزم العتماد التكنولوجيات ال
القادرة اإلجراكات ا ماعية للمزارعني  حلزاسفففات من أجل ويتطلب التصففف   لتلك التح ايت املتي دة أطرعا شفففاملة للسفففي

 متكينهم من الوصو  إو  رص السور وحتقيق احلجم املطلوا مع صو  املوارد الطبييية. على
 
  املائة من الناس   اإلقليم يييشفففففففو  ضفففففففمن املناطق الريلية للشفففففففر ة اليليا من البل ا  املتوسفففففففطة  25ال يزا  و  -8

  املائة   املناطق الريلية لبل ا  ال خل املتوسففففففففففففففط األد  أو البل ا  املت نية ال خل.  50ال خل،  يما يييش أكثر من 
اليت تلاقمها ن رة املياه، يتينّي اعتماد  ج أكثر تكامالع للتنمية الريلية.  نظرعا إو اآل ار اد ودة للنمو الزراعي   اإلقليمو 

وسيتطلب  لك تقييم السياسات واالستثمارات اليامة واملىسسات   اإلقليم بناك على  ياليتها   تشجيع التنمية الريلية، 
حاجة  يلية إو اإلصففففففففالح الذ  سففففففففينطو  حتمعا  لألع اد املتزاي ة من اليما  الريليني. وهنار طبيعا اليمل الالئقوتولي  

على تناو  بيض املسففففففففائل املتصففففففففلة ابحلوكمة وما إ ا كانب ا يكلية املىسففففففففسففففففففية املركزية مناسففففففففبة لالرتقاك ابلتنمية الريلية 
 ية نية من إنتاجإنتاج  اصيل مبستوايت مت غالبعااملتكاملة. ومن الضرور  أيضعا تي يل السياسة الزراعية احلالية اليت تلّضل 

املياه كاحلبوا، على اداصففيل  ات اإلنتاجية األعلى للماك كاللاكهة واخلضففار. وينبغي لتلك التي يالت على السففياسففات 
األبياد املناطقية للتخطيط اإلةائي من خال   ج متي د القطاعات. وسففففففففففففيتية  لك  تغلأ  تتخطى نطار الزراعة لتسفففففففففففف

م التكنولوجي ومن التكنولوجيا الرقمية الكليلة بيصففرنة القطاعات وم االسففتلادة من منا ع التق ّ للنظم االقتصففادية الريلية الي
جيلها م رّة بغية الزراعة والتحويل الصفففففففففففناعي للمواد الزراعية والسفففففففففففياحة والزراعة اإليكولوجية ك  ،الريلية التقلي ية وتنوييها

 للربة ومست امة.
  

                                                      
. 2017البحر املتوسففففففففط   لل راسففففففففات الزراعية املتق مة  للبحوو الزراعية من أجل التنمية واملركز ال وي والزراعة ومركز التياو  ال ويمنظمة األغذية   5

 .2019  نو ماثتشفففففففففففففففرين الثفففاين للموقع  آخر زايرة .الزراعفففة األسفففففففففففففففريفففة الصفففففففففففففففغ ة النطفففار   منطقفففة الشفففففففففففففففرر األد  و فففا  أ ريقيفففا. تقرير توليلي
.pdfari6436-http://www.fao.org/3/b 

http://www.fao.org/3/b-i6436ar.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6436ar.pdf
http://www.fao.org/3/b-i6436ar.pdf
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 ة وابتكارات النظم الزراعية الغذائية:التنمية املناطقية للزراع -اثنًيا
 فرص تعزيز النظم االقتصادية الريفية

نظرعا إو التح ايت اليت يواجهها صفففففففففغار املزارعني األسفففففففففريني   إقليم الشفففففففففرر األد  و ا  أ ريقيا، تقجح هذه  -9
ا إقليميعا ي   اعجا ه بتنوع  ج،ا امة  ذا النه سففففففففففففففتخ م كلطار عمل للزراعة وللمناطق الريلية. ومن اخلصففففففففففففففائاالوثيقة  جع

الق رات اإلةائية للمناطق ا غرا ية دو  الوطنية. ويركز هذا النهج على مناطق   دة ويقوم على منظور متي د القطاعات 
 للتنمية الريلية  يتطلب تنسيقعا متينعا عا القطاعات ومستوايت احلوكمة وبني ا هات   القطاعني اليام واخلاص.

 
 يف اإلقليم إلمكاانت: املفاهيم واألدوات واللزراعةالتنمية املناطقية 

ز النهج املناطقية على االسففتثمار لتيزيز الروابط بني الريا وامل   وبناك ب الع من الجكيز على اإلعاانت املالية، تركّ  -10
امللموسففففففففففففففة من خال  التشفففففففففففففف ي  على أ   الق رات   ااتميات الريلية. وهي تقيم توازانع بني اليوامل امللموسففففففففففففففة وغ 

أعلى عوائ ها حني يتم االعجاف ابليوامل غ   نتجاالسففففففففففففففتثمارات اليامة   البنية التحتية وكالطرر والكهرابك والر   ت
يتم تسففففخ ها   التخطيط للتنمية. حني كرأس املا  البشففففر  واملير ة والتياو  والشففففراكات والكلاكات ادلية، و   :امللموسففففة

اليام  القطاعني تتطلب مسفففففففتوايت نتللة من الشفففففففراكات بني للزراعة ق  ح دت املنظمة مخسفففففففة أدوات للتنمية املناطقيةو 
واملناطق الزراعية الصففففففففففففففناعية، واملناطق  ،وهي: املمرات الزراعية، وااموعات الزراعية ،االسففففففففففففففتثمار من درجاتواخلاص و 

 . وق  نّلذ 2017االقتصادية اخلاصة القائمة على الزراعة، وحاضنات املشاريع الزراعية الغذائية ومنظمة األغذية والزراعة، 
ل وشففففيلي مثالع، املكسففففيك والاازي ،لنهج املناطقية للتنمية الريلية.  لي أمريكا الالتينيةلالي ي  من البل ا  أسففففاليب نتللة 

لمبادرات الناجحة ل اجرى تطبيق حلو  متنوعة جتمع بني نتلا األدوات املناطقية الزراعية املذكورة أعاله ابعتبارها أساسع 
للتنميففة الريليففة اليت زادت اليمففالففة   الريا وخلضفففففففففففففففب اللقر ونوعففب االقتصفففففففففففففففادات الريليففة وعززت األمن الغففذائي. 

السففففجاتيجية التنمية الريلية  ةرئيسففففي واملبني األرايف وامل   ع ربطت   السففففلع اليامة والكانب االسففففتثمارا  ،الصففففني و 
 . ومع أ  انتشففففففففففففففار هذا النهج ال يزا    أوو مراحله   اإلقليم، إال أ  النتائج تب و واع ةع ح  اآل . 1للبالد واإلطار 

 وّل ت أكثر من سهورية مصفففففففر اليربية    2011عام اليت اسفففففففتح ثب  Flat6Labs Cairo حاضففففففنة ،ومن األمثلة البارزة
مليو  دوالر أمريكي  قط. وتيجف احلكومة  1.2اسفففففففففتثمار صفففففففففغ  بلغ  انطالقعا منسفففففففففنوات  3و يلة على م ى  400

املصفففففففففففففرية ابإلمكاانت اليت تتمتع  ا تلك األدوات املناطقية وهي تيمل على دعم ةو ااموعات احلالية وال سفففففففففففففيما تلك 
 وجودة   أكثر املناطق  قرعا   األرايف.امل
 

 جتربة الصني يف التنمية الريفية - 1اإلطار 
.  ق  حققب البالد ةوعا   كا  التق م ا ذر  للصففففففني   خلض اللقر خال  اليقود الثالثة املاضففففففية موضففففففع توثيق  واف  

دوالر  200  املائة تقريبعا ما أدى إو زايدة هائلة   متوسفففففففففففففففط دخل اللرد ومن  10الناتج ادلي اإلساي السفففففففففففففففنو  بلغ 
 . وييود هففذا النجففاح إو حقبففة طويلففة من النمو 2010دوالر أمريكي عففام  5 000إو حواي  1990أمريكي تقريبففعا عففام 

احلضرية اليت حلزت الزراعة و  ط الريليةاالقتصاد  املصحوا بسلسلة من التغي ات املىسسية واالستثمارات اليامة   الرواب
   7فففففففففففففففففومه ت الطريق أمام التصففنيع السففريع   املناطق احلضففرية والريلية على ح  سففواك. وق  ةب الزراعة بنسففبة  اقب ال
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  املائة عام  34 يما ارتليب حصفففففففففففففففة ال خل اإلساي غ  الزراعي   األرايف من  1984إو  1978املائة كل عام من 
 . 2010  املائة عام  71 لو  2000  املائة عام  63إو  1985

 
 Town andوق  كا  النجاح اليارم الذ  حققته الصففففففني   اسففففففتح او  رص عمل   الريا خارج املزرعة نتيجة مبادرة 

Village Enterprises (TVEs)  .ومشفاريع البل ات والقرى  بشفكل رئيسفي، واليت تقوم على منظور مناطقي للتنمية الريلية
وق  سفففاع ت املبادرة   حلز تطوير الصفففناعات املنزلية   الريا لتلبية الطلب ادلي على السفففلع واخل مات، و لك مبوازاة 

من األنشفففطة الزراعية إو األنشفففطة غ  الزراعية مليو  شفففخا  223ارتلاع امل اخيل من الزراعة. وق  سفففاع   لك   نقل 
 يما واصفففففففففففففففلب الزراعة ةوها   نتجب املواد اخلام الالزمة للتصفففففففففففففففنيع، وول ت الطلب على املنتجات  2006و 1978بني 
 مليو  و يلة وإنتاج 119مليو  مشففففففففروع جتار  و  تو  ها  23، جتلى ةو املبادرة   نشففففففففوك 2006الزراعية. و  عام  غ 
املائة من صففففادرات الصففففني. وق  كا  النمو م عومعا بتق مي القطاع اليام شففففبكات أما  اجتماعية وخ مات صفففحية    40

   الريا و ا عنصرا  هاما  لتيزيز الر اه االجتماعي والتغي  اإلجيايب ملوقا الناس من خوض املخاطرات التجارية.
 

 
ناطقي   إدماج صفففغار املزارعني األسفففريني، وال سفففيما الشفففباا والنسفففاك، يتمثل أح  األه اف الرئيسفففية للنهج امل -11

ت اب  تياونية بني منظمات املنتجني وبني املشففاريع التجارية الزراعية   املوقع املسففته ف. وبغية  وضففعمن خال  التوسففط ل
وا على اتصففا  جّي  مبصففادر املير ة صففغار املزارعني األسففريني أ  يكونعلى  باالسففتلادة بصففورة كاملة من تلك الت اب ، جي
 وامل خالت والتمويل وسالسل القيمة املرحبة.

 
جييل أسر  عمل تلك األسوار ريظم بل ا  اإلقليم أو تيثّ مل وإ  غياا أسوار الت مني واالئتما    املناطق الريلية -12

األنشففففففطة املت نية ال خل بسففففففبب عجزهم عن خوض املخاطر، ما ي مي  قرهم وإنتاجيتهم املنخلضففففففة. ومتيل  ناملزارعني ره
وسففائل ك ارسففات وتكنولوجيات مسففت امة ومنتجة   نتهاججمتميات املزارعني اليت تلتقر إو أسففوار ائتمانية  اعلة إو ع م ا

شففففل تلك، يتزاي  اسففففتخ ام املرا ق املالية املخصففففصففففة ووسففففائل الزراعية. وبغية تصففففويب مواطن الل املي اتالر  اليصففففرية و 
االستثمار   التنمية الزراعية املناطقية من أجل دعم املزارعني واألعما  التجارية الزراعية. وهذا األمر أساسي أيضعا لصغار 

ال  مت نية القيمة املضفففا ة  شفففرائة وسفففالسفففل قيمة زراعية داخل عالقني و سففف  كث عا ما مي  املزارعني من نسفففاك وشفففباا الذين  
  وعة األجر أو اليمل   املزارع واملشاريع امل  األعما  األسرية غ   ضلوعإو ال هىالك تتو ر  م  رص كث ة للنمو. ومييل

ة على ألدوات املناطقية الزراعية القادر لأو مزااي أخرى. و  ةاجتماعي تت نية األجر اليت ال تق م ضفففففففففففمااناملالزراعية التجارية 
ما   وامل خالت الزراعية، أ ية أساسية  تليمل بصورة تياونية وأيضعا لبلوغ األسوار واالئتماان  ادعم النساك والشباا 

األمثلة عن  ومناترخييعا أ  تق مها.  املهمشففففففففففففةاإلمكاانت االقتصففففففففففففادية ا ائلة اليت ميكن  ذه القوى الياملة  حتقيق خا
ثالثة أنواع  اسففتنبطب اليت " ر ب ا للنمو الزراعي   موزامبيق"مبادرة  ية،  سففيار التنمية املناطق املرا ق املالية اليت أنشففئب

  واملسفففففففففا ة   رأس املا  2و  رأس املا  اليامل ل عم اإلنتاج الزراعي؛ 1و: ، وهيمن املرا ق املالية للشفففففففففركات وللمزارعني
ورأس املا  الطويل األجل للبنية التحتية الزراعية. وبوسفففففففففففففع بيض األدوات   3واالجتماعي لتيزيز االسفففففففففففففتثمارات الرائ ة؛ 

 اليربية مصففففففففرسهورية نه. وهذه هي حا  ااموعات الزراعية   ر عمل األسففففففففوار املالية وحتسففففففففّ املناطقية الزراعية أ  تيسففففففففّ 
 ختطي اليقبات املالية. لى صيي عرأس املا  االجتماعي دورعا هامعا   يها يىد  اليتالقائمة على ااتميات ادلية 
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 سالسل القيمة الشاملة واملستدامة حلفز االقتصادات الريفية وعمالة الشباب
اآلنلة الذكر وتنليذها على ت خالت   سفففلسفففلة القيمة ترمي إو خلض  الزراعيةألدوات املناطقية اختطيط  قومي -13

من بني أه اف أخرى. وينبغي ملبادرات التنمية  ،التكاليا وزايدة التنا سية   السور وحتسني جودة املنتجات واخل مات
املست امة لسلسلة القيمة أ  ت ستهل ابختيار سالسل قيمة هامة اسجاتيجيعا تقوم على جمموعة شاملة من مياي  االست امة 

ي  األسفففففباا حت من أجل سفففففالسفففففل القيمة املينية لحتليل  ييقبهااملتكيلة مع السفففففياقات ادلية واملشفففففاريع اد دة، على أ  
ا ذرية لضيا األداك واالسجاتيجيات املطلوبة لتحسني است امتها. وق  تضم تلك االسجاتيجيات والت خالت الرامية إو 

، حتسففففني روابط سففففلسففففلة القيمة والتنسففففيق وحتسففففني خ مات ال عم ومثالع عا وضففففع خطط مبتكرة لتمويل سففففلسففففلة  يعالج 
اللاعلة   سففففففلسففففففلة القيمة ومزود  امل خالت واخل مات  واقجاح تغي  السففففففياسففففففات وتيزيز الروابط بني ا هات  ،القيمة

 الواح ة مع األخرىوال عوة إليه. وبوسع الت خالت على مستوى سالسل القيمة واألدوات الزراعية املناطقية أ  تستخ م 
 الحقعا. س د شرحهوأ  تتكامل   ما بينها كما 

 
مة انجحة وشفففاملة، من الضفففرور  أ  تشفففجع الت خالت ترابطعا  اعال بني صفففغار سفففالسفففل قي التوصفففل إووبغية  -14

مثالع عا دعم جتميع  اصفففففففيل املزارعني وتيسففففففف  وصفففففففو م إو التمويل. و  بيض  ،املزارعني األسفففففففريني واألسفففففففوار والزابئن
 ،جتهيزعا األقل اعية لصاحل املزارعنيسلسلة القيمة باامج احلماية االجتم   ت خالتالالسياقات، ستتطلب الشمولية إقرا  

 ضففففالع عن ربط أصففففحاا احليازات الصففففغ ة باامج احلماية االجتماعية مثل مشففففاريع التغذية امل رسففففية بواسففففطة املنتجات 
وزايدة وصففففففو  أصففففففحاا احليازات  ،ادلية اليت ميكنها املسففففففاع ة   تلبية الطلب على إنتاج أصففففففحاا احليازات الصففففففغ ة

صفففففيي  سفففففالسفففففل قيمة متي دة وتشفففففجع الت زر على  تغطي سيع األدوات املناطقية الزراعية عادةع و و األسفففففوار. الصفففففغ ة إ
ل ى البل ا  النامية الذ  ابلوسفففففففع تسفففففففخ ه  ة. وهي تسفففففففتلي  من رأس املا  االجتماعي القو    ااتميات ادلياملناطق

لية. وبوسففع الي ي  من البل ا  املت نية ال خل واملتوسففطة ال خل أ  القيود املالية امللروضففة على الشففركات اد نللتيويض ع
ا مسففففارات ديناميكية تربط بني النظم الغذائية ادلية وبني األسففففوار احلضففففرية املتنامية وتسففففت  رص السففففور  لي  منجت  أيضففففع

 على الرغم من "ثورة السوبرماركب".
 

ر واداصففيل الزيتية امثل اللاكهة واخلضفف زراعية ل قليم تكمن   سففلع  وتشفف  أدلة متزاي ة إو أ  امليزة املقارنة ال -15
 من خال ومنتجات املاشفففففففية. وتتطلب االسفففففففتلادة من تلك املزااي تطوير  رص السفففففففور على امت اد سفففففففالسفففففففل القيمة 

التصنيع الزراعي. ومن ش   تلك اللرص أ  حتّلز صغار املزارعني األسريني على استغال  تلك املزااي املقارنة. و  الوقب 
الراهن تسففففففيطر على تنمية التصففففففنيع الزراعي   اإلقليم شففففففركات صففففففغ ة متلرقة تقل مسففففففتوايت إنتاجيتها  شففففففوا  عن 

  تيزيز  أسففففففاسففففففيةع  ،ااموعات واملناطق الزراعيةمن قبيل  ،املناطقية الزراعيةإمكاانهتا الليلية. وق  تكو  أدوات التنمية 
تلك الشففركات والتوسففع بطريقة تشففمل صففغار املزارعني األسففريني واملىسففسففات التجارية الصففغ ة واملتوسففطة بشففكل أكا. 

اريع متوسففففطة وكب ة. و  و  الصففففني سففففاع ت املناطق الصففففناعية صففففغار املسففففت جرين ل يها   النمو والتحو  إو مشفففف
 رعا أو التخطيط  ا عا  30أ ريقيا، تسففففففففففففتثمر احلكومات والقطاع اخلاص    رات النمو وجير  حاليعا تطوير أكثر من 
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أحناك القارة. ومن األرجة أ  يصبة الي ي  من املناطق الزراعية اليت ميارس  يها املزارعو  حاليعا زراعات الكلاف مت نية 
 6متصالع ابألسوار عما قريب. ،اإلنتاجية

 
ذ   سففففففففففيار خطط إةائية أوسففففففففففع تقر ابلت زرات وابملقايضففففففففففات ينبغي ألدوات التنمية املناطقية الزراعية أ  تنلّ و  -16

 شففففففرائة ما بني الت خالت املختللة. و  املناطق الريلية النائية، ينبغي للتنليذ أ  يركز على تيزيز الصففففففلة بسففففففائر ادتملة  
تغّ  وجهة ت اعيات لط سففففففففياسففففففففات تتوسففففففففّ  عاتصففففففففاد من خال  االسففففففففتثمار   البنية التحتية، و  حا  الضففففففففرورة، االق

جيلها أكثر سففففففففففففففالسففففففففففففففة و ولية. وينبغي للت خالت الرامية إو زايدة اإلنتاجية الزراعية أ   تالتحويالت ا يكلية والريلية 
ابإلضفففا ة  ،مالة والقادر على اسفففتيياا القوى الياملة الريلية الو  ةكثيا اليالسفففتكمل بت خالت حللز التصفففنيع الزراعي ت  

إو األ راد الذين يغادرو  الزراعة. وال تقل السياسات الضريبية أ ية   خلق تواز  بني النواتج اإلجيابية لتحسني اإلنتاجية 
وأ  ال خل األعلى  والنواتج السففلبية وأ  الت هور البيئي   يما أ  سففياسففات احلماية االجتماعية ضففرورية خللض املخاطر 

تنظيم املشفففففاريع.  ضفففففالع عن  لك،  ل  األطر التنظيمية اليت تشفففففجع البيئة التمكينية لألعما  وحتسفففففن  تيزيز الق رة علىلو 
أسفففففاسفففففية خللض تكاليا امليامالت اليت تيرقل سففففف  األسفففففوار ومتنع املزارعني من اعتماد تكنولوجيات   ات أ ية احلوكمة

 ج ي ة واستغنام  رص السور.
 

 والزراعااة الااذميااة مناااسياًاا لتحساااااااااااني إنتاااجيااة الزراعااة األساااااااااااريااة واساااااااااااتاادامت اااابتكااارات الزراعااة اإليكولوجيااة، 
 وقدرهتا على الصمود

شكا  ج ي ة من التكثيا الزراعي   يتوجب اإلتيا  ،إ ا كا  إلنتاج األغذية أ  يزي  بصورة ملحو ة مستقبالع  -17
الطبييية للنظم اإليكولوجية واالستلادة منها   ف زايدة املست ام إلنتاج مزي  من األغذية مبوارد أقل، مع احجام الو ائا 

ن بكلاكة صففففحة الجبة Tittonell ،2019كلاكة امل خالت اخلارجية و  . وبوسففففع االنتقا  إو الزراعة اإليكولوجية أ   سففففّ
من الي ي  من واملسففففتهلكني وكذلك صففففحة املزارعني بلضففففل اسففففتخ ام أ ضففففل وأكثر أماانع للمواد الكيميائية. وعلى الرغم 

 ل  حت ايت هامة ومثل توسفففففففففيع  ،اليت اسفففففففففتخ مب مبادل تكثيا الزراعة اإليكولوجية   اآلونة األخ ة املوثقة التجارا
 . ويلجض ابليناصر اليشرة للزراعة اإليكولوجية اليت اقجحتها 2018النطار  ال تزا  ب و  حل ومنظمة األغذية والزراعة، 

منظمة األغذية والزراعة مىخرعا أ  تكو  مبثابة خطو  توجيهية لصانيي السياسات واملمارسني وأصحاا املصلحة املينيني 
ا  أ ريقيا. كما تنبغي مراعاة إدارهتا وتقييمها   إقليم الشرر األد  و و إو الزراعة اإليكولوجية عمليات التحو  بتصميم 

 خصوصيات السيار اإلقليمي.
 

 هار ازداد تكر يتواجه النظم الزراعية الغذائية   اإلقليم ناطر متزاي ة انسة عن األح او املناخية القصفففففففففففففوى اليت و  -18
لمياه اليت يتسفففففففم  ا اإلقليم. وكموجات احلر وا لاف والليضفففففففاانت  جراك تغ  املنا ، ابإلضفففففففا ة إو الن رة املزمنة ل هتاوح ّ 

وغالبعا ما ق  تىد  الصفف مات املتصففلة ابملنا ، من دو  سففابق إنذار، إو ت اعيات كارثية وم وية على النظام الغذائي الياملي 
املزارعني جمتميات  . وتي ّ هوه ر  تخلا من املنتوجالذ  يزداد انكشفففففففا عا  تىثر   اإلنتاج والتجهيز والتوزيع والبيع ابلتجزئة وال

املباشففففر على املنا  وعلى املوارد الطبييية، و قرها النسفففف   اعتمادهاالريليني من الشففففرائة األكثر لثرعا بتلك الت اعيات بسففففبب 
                                                      

6Agricultural Growth Corridors: Mapping potential research gaps on impact, . Byiers, B., Bizzotto Molina, P., Engel, P. 2016 
-content/uploads/Agricultural-//ecdpm.org/wphttps:implementation and institutions. Rome. CGIAR. Accessed Nov. 2019. 

 2016.pdf-March-ECDPM-CGIAR-Corridors-Growth. 2019  نو ماثتشرين الثاين للموقع  آخر زايرة.  

https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Agricultural-Growth-Corridors-CGIAR-ECDPM-March-2016.pdf
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Agricultural-Growth-Corridors-CGIAR-ECDPM-March-2016.pdf
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وقلة وصفففففففو ا إو نظم ال عم وشفففففففبكات األما    أحيا  كث ة. أما ضفففففففما  ق رة تلك ااتميات على الصفففففففمود بوجه تلك 
 ارسففات الزراعة الذكية مناخيعا. وابإلضففا ة إو  لك، سففيكو  النظر   تنويع سففبل املييشففة خارج  التغي ات  يتطلب اعتماد

 . أما االستثمار   رص  1املزرعة أمرعا أساسيعا   اإلقليم لضما  عمالة ريلية الئقة وقادرة على الصمود بوجه املنا  والشكل 
والنظم املت هورة إو حالتها األصفففففلية، وتشفففففجيع األحيائي تنوع اإليكولوجي املخاطر واإلنذار املبكر، وصفففففو  البيئة، وإعادة ال

  ارسات إنتاجية أكثر كلاكة واست امة،  كلها عوامل أساسية لتيزيز ق رة صغار املزارعني األسريني على الصمود.
 

سففففففففتخ ام أدوات البياانت الكاى ونظم ابوبوسففففففففع االبتكار القائم على اليلوم والتكنولوجيا اليصففففففففرية، ابالقجا   -19
بشكل ملحوظ   تيظيم استخ ام امل خالت والتكثيا املست ام    أ  يساهمامليلومات ا غرا ية واالستشيار عن بي ، 

سلسلة السجالت املغلقة  كنولوجياالنظم الزراعية ألصحاا احليازات الصغ ة. وإبمكا  "تقنية د ج األستا  املوزع" مثل ت
 يالية سفففالسفففل التوري  الزراعية بطرر ع ة، مثالع عا حتسفففني سفففالمة األغذية عن طريق زايدة قابلية التتبع. وتيتا  ززتيأ  

ا أداة رصفف  لتوزيع القيمة على امت اد سففلسففلة القيمة  تسففاع    حتسففني سففبل مييشفة  تقنية سففلسففلة السففجالت املغلقة أيضففع
عمالة األطلا . وبوسفففففع االبتكار التكنولوجي أ  يىد  دورعا   جيل التنمية  الشفففففرائة ال نيا ورصففففف  املسفففففائل احلرجة مثل

هم   طليية مستخ مي ومنتجي التكنولوجيات الرقمية ا  ي ة، وهذا األمر ق  يساع     ااالزراعية أكثر  والع.  الشب
ت املالية. كما تستطيع تلك األدوات حتسني الوصو  إو األسوار وامل خالت، وحتويل اخل مات اإلرشادية وتيس  امليامال

 ه رمسففاع ة نسففاك الريا   ختطي اليقبات اليت تييق ق رهتن على التنقل، وختليا عبك اليمل عن كاهلهن واحل  من 
وقتهن الثمني. وميكن للتطبيقات ا اتلية البسفففففففففيطة اليت تتية الوصفففففففففو  إو ميلومات بشففففففففف   التلوو املناخي والبارامجات 

ة احليوية األخرى اليت تىثر   اإلنتاجية الزراعية أ  تسففففففففاع    بناك الق رة على الصففففففففمود ل ى املزارعني الشففففففففباا الليزايئي
   سيار تغ  املنا . ،ورعاة املواشي وصياد  األ ار

 
مبا  يها  ،وتتضمن املمارسات الرئيسية للزراعة الذكية مناخيعا الواجب تشجييها   اإلقليم اعتماد  اصيل أنسب -20

أنواع اداصفففيل املقاومة للجلاف واألمالح واآل ات واحلرارة حين أمكن. وميكن النتقاك املواشفففي األ ضفففل تكيلعا مع املنا  
ا من ق رة النظم الزراعية املختلطة ال   اإلقليم على الصففمود وكذلك األمر ابلنسففبة إو  سففائ ةا اف وتربيتها أ  يزي ا أيضففع

ابإلضففففففا ة إو اختيار األنواع املناسففففففبة من اداصففففففيل واألشففففففجار واملواشففففففي، بوسففففففع حتسففففففني احلراثة سففففففبل مييشففففففة الرعاة. 
 واملمارسفففففففات الزراعية احلماية من اللواق  املمكنة   الغال . وتشفففففففمل تلك املمارسفففففففات تكييا أوقات الزرع مع التغ ات

األخضفففففر، والجكيز على  سفففففمادوال سفففففماد اليضفففففو ال  احلرارة واألمطار، واسفففففتخ ام املواد اليضفففففوية من خال   احلاصفففففلة
 اصففففيل الشففففتاك أكثر من  اصففففيل الربيع، وحتسففففني سع املياه وتي يل  جة إراحة األراضففففي من أجل زايدة احتباس الرطوبة 

 واملواد اليضوية   الجبة.
 

ا ابداصيل أو ابملواشي، ميكن للنظمو  -21  الزراعة احلرجية املتكاملة واملختلطة ابإلضا ة إو اخليارات املتصلة حت ي ع
حلوالع هيكلية خللض املخاطر، من خال  تنويع األصففففففففو  ونظم اإلنتاج.  تيطيبني اداصففففففففيل واملواشففففففففي أ   اليت جتمع

ا أدرّ  الجتاهات احلرارة واألمطار    ل  و ضالع عن  لك،  ل  التخطيط واإلدارة الليالني داخل املزارع سيتطلبا  رص ع
ظروف األكثر تقلبعا وتطر عا. وبلضفففففل الرصففففف  اللّيا  للمنا  ونظم اإلنذار املبكر، ميكن احل  من خسفففففائر الغال  تلك ال

إو أدانها. وأخ عا سفففففيسفففففتوجب تغّ  املنا  إدارة أ ضفففففل ملرحلة ما بي  احلصفففففاد وختزينعا أ ضفففففل ألجل خلض اللاق  من 
ت األمطار واآل ات واألمراض. ويتمثل أح  اخليارات   قيام الغذاك الذ  ق  ينجم عن ارتلاع احلرارة وتقلب مي ال
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صفففففغار املزارعني ابلنظر   إمكانية اسفففففتح او منتجات مضفففففيلة للقيمة تتسفففففم مب ة ختزين أطو  قبل تللها. ومبسفففففتطاع 
  احلكومفففات اعتمفففاد هفففذا النوع من ابتكفففارات وحلو  الزراعفففة الفففذكيفففة منفففاخيفففعا ودعمهفففا. وجيوز اعتمفففاد تلفففك احللو 

واالبتكارات ابتسففففففففففففار وثيق مع مسففففففففففففا اهتا اد دة وطنيعا   اتلار ابري  للمنا  من أجل ضففففففففففففما  إنتاجية املزارعني 
  والكلاكة واالست امة   سيار تغ  املنا .

 
 ا يف الشرق األدىن ومشال أفريقيا: دراسة حالة من حممية مودروما احلرجيةالزراعة الذمية مناسيً  - 2اإلطار 
ا يسفففففففففففففففاع    توجيه اإلجراكات الالزمة لتحويل النظم الزراعية وتغي  وجهتها لكي ت عم تيّ   الزراعة الذكية مناخيعا  جع

التنمية بصفففففففففففورة  يالة وتضفففففففففففمن األمن الغذائي    ل املنا  املتغ . ويوج  مثل انجة عن تطبيق الزراعة الذكية مناخيعا   
 مية كودروكا احلرجية الواقية   الوالية الشففففففففففمالية للسففففففففففودا .  ل  جزكعا كب  من إقليم الشففففففففففرر األد  و ا  أ ريقيا ل ى 

الغابة كا  ق  ت هور بش ة جراك جمموعة من اليوامل، مبا  يها توسع الصحراك وتغّ  املنا  و ارسات إدارة املياه. وق  سبق 
اضففففطرهم إو تكييا  جات الزرع واحلصففففاد بسففففبب اسففففتطالة للي ي  من املزارعني   املنطقة أ  الحظوا لث  تغّ  املنا  ما 

 صففففففففل الصففففففففيا وع م الق رة على التنبى  طو  األمطار. وق  عملب منظمة األغذية والزراعة مع جمتميات  لية   أحناك 
 يها الغابة ألجل وضففففع نظام للزراعة املقحمة على األراضففففي املت هورة حين تتقاطع صففففلوف اداصففففيل مع األشففففجار، مبا 

األكاسففففيا واألوكاليبتوس. وبي  دورات حصففففاد قليلة اسففففتيادت املنطقة خضففففرهتا وإنتاجها. وتشففففّكل األشففففجار حاجزعا واقيعا 
بوجه توسفففع الصفففحراك كما متّكن اداصفففيل املزارعني من كسفففب الييش،  يما أ  القطع املت ين لألشفففجار على  جات   دة 

 يتية حصادها.
 

 دة النظر يف اخلدمات االستشارية ومنظمات املنتجني واملؤسسات الريفيةاالبتكار املؤسسي: إعا
التنمية الريلية.  يمكن لصفففغار املزارعني األسفففريني من  على صفففيي  ية أسفففاسفففية  نظمات الريلية القوية تتسفففم امل -22

ر منظمات  خال  منظماهتم االمتثا  ملبادل االسفففففففففت امة البيئية وحتقيق و ورات احلجم املطلوبة ألجل ميكنة املزارع. وتيسفففففففففّ
األسريني مع الجكيز  املزارعني نشر امليارف بش   أ ضل املمارسات واالبتكارات املتاحة واعتمادها من قبل صغار املزارعني

على املمارسفففففففففففففات اا ية اقتصفففففففففففففادايع واملتكيلة مع الظروف ادلية واليت حتلز االسفففففففففففففت امة البيئية عا إنتاج كمية أكا من 
املخرجات مبوارد أقل. وتىد  اخل مات االسففففففففففففففتشففففففففففففففارية الريلية دورعا حيوايع   هذه اليملية إ  تردم ا وة املير ية  تجيل 

من املزارعني. وميكن تق مي تلك اخل مات من قبل الي ي  من أصفحاا  وسفعيلمية املتطورة   متناو  سهور أامليلومات ال
املصففففلحة مبا يشففففمل احلكومات والتياونيات واملنظمات غ  احلكومية واملىسففففسففففات التجارية الزراعية. ولكن كث عا ما تكو  

ما ي  ع بصففففففففغار املزارعني  ،اإلدارةو التمويل  ضففففففففييلةالت احلكومية اخل مات اإلرشففففففففادية التقلي ية املق مة من خال  الوكا
األسففففففريني إو االتكا  على أشففففففكا  أخرى من املشففففففورة التقنية أو ع م احلصففففففو  عليها مطلقعا. و  هذا السففففففيار، ميكن 

على مسفتوى الزراعة القطاع اخلاص أ  مي  املزارعني مبيارف أسفاسفية  ملق مة مناخل مات االسفتشفارية الريلية ا السفتح او
 7 يما خي مو  مصففففففففففففففاحل أعما  القطاع اخلاص. ،والتجارة  تاجو  إليها ليكونوا أكثر إنتاجية وليحققوا م اخيل أعلى

وسفففففيمّكن  لك املزارعني من ضفففففما  االسفففففتمرارية التجارية  يىد  إو مزااي متبادلة طويلة األجل للمزارعني والياملني على 
 صحاا املصلحة.امت اد سلسلة القيمة وأل

                                                      
7Rabatsky, R. and Krause, M. 2017. Private Sector Provision of Rural Advisory Services. Note 29. GFRAS Global Good 

. Practice Notes for Extension and Advisory Services. Lindau, Switzerland. GFRAS. 2019  نو ماثتشرين الثاين للموقع  آخر زايرة. 
services.html-advisory-rural-of-provision-sector-private-notes/29-practice-fras.org/en/good-https://www.g 

https://www.g-fras.org/en/good-practice-notes/29-private-sector-provision-of-rural-advisory-services.html
https://www.g-fras.org/en/good-practice-notes/29-private-sector-provision-of-rural-advisory-services.html
https://www.g-fras.org/en/good-practice-notes/29-private-sector-provision-of-rural-advisory-services.html
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وق  تكو  للشففففففراكات والتياو  بني القطاعني اليام واخلاص، ولالسففففففتثمارات الرامية إو حتسففففففني تنليذ اخل مات  -23

االسففتشففارية والوصففو  إليها، والالمركزية ومنظمات املزارعني املسففتقلة، أ ية حيوية للنظم االسففتشففارية الكلوكة اليت تسففتطيع 
 ضفففالع عن  لك، بوسفففع و االقتصفففادية وادلية. -تجيب لظرو هم االجتماعيةتلبية احتياجات صفففغار املزارعني األسفففريني وتسففف

ر احلوار داخل منظمات املنتجني من أجل حت ي  االحتياجات والت ث    السففففففياسففففففات دعمعا  النظم االسففففففتشففففففارية أ  تيسففففففّ
لريلية ويربط بني ملاتية هو الذ  مي  ا سففففور عا املنظمات ا ىالنظام االسففففتشففففار  الكلإ  لصففففغار املزارعني األسففففريني. و 

واسفففتخ امها ويقود إو ابتكارات شفففاملة ومراعية  ارفامليارف اليت متسفففك  ا نتلا ا هات ويسفففاع    تطبيق تلك املي
 للش   ا نساين.

 
ومبق ور االبتكارات االجتماعية كلقامة سفففففالسفففففل قصففففف ة لتوري  األغذية   ما بني الشفففففبكات واأل راد مثالع، أ   -24

ت  ع النمو كذلك وجتيله أكثر  والع للجميع. كما تسفففففتطيع احل  من انكشفففففاف ااتمع املينّي وتيزز ق رته على الصفففففمود 
وق  تكو  وسفففففففففيلة ق يرة مليا ة االسفففففففففتبياد االجتماعي، وتيزيز رأس املا  االجتماعي وحلز التنمية املناطقية القائمة على 

اوح من املىسففففسففففات االجتماعية إو املراكز متي دة اخل مات  الشففففراكات البيئية أمكنة   دة. وق  تتخذ أشففففكاالع ع ة تج 
 فاالحتفادات اإلةفائيففة ادليففة وا يئففات اململوكفة من ااتمع اليت ترمي  ،اليت هتف ف إو تيزيز جودة امليففاه أو التنوع البيولوجي

  اقتناص اللرص.انسحاا القطاع اليام أو اخلاص، أو إو الناسة عنإو ردم الثغرات 
 

 احلماية االجتماعية موسيلة داعمة للتحول الريفي الشامل ولتحسني القدرة على الصمود 
حيوية إلدارة املخاطر من أجل بناك سفففففففففبل املييشفففففففففة الريلية القادرة على الصفففففففففمود،  أداةع  احلماية االجتماعية متّثل -25
 شفففف أ مييشففففيةتتية لألسففففر الريلية اللق ة أ  تسففففتثمر   أنشففففطة  سففففيما تلك اليت تياين من ت اعيات تغ  املنا .  هي وال

ناطرة ولكن أعلى كسففففففففبعا وال سففففففففيما عا خلض القيود على السففففففففيولة ودعم حركة اليما . وتشفففففففف  األدلة   الي ي  من 
ال خل وتشففففجيع البل ا  املتوسففففطة ال خل إو أ  احلماية االجتماعية تسففففتطيع املسففففاع ة أيضففففاع   احتواك الالمسففففاواة   

 ا للتحو  والنمو ا يكليني.مسار أكثر إنصا ع 
 

وق  اسفففففففتخ مب غالبية بل ا  الشفففففففرر األد  و ا  أ ريقيا إعاانت مالية عمومية للمسفففففففتهلكني ك سفففففففاس لنظم  -26
ماية برامج هاد ة للح لتنشفففففففففففففف تن ى عنها  ب أت احلماية االجتماعية ل يها منذ أربيينيات القر  املاضففففففففففففففي، ولكنها اآل 

االجتماعية. وي   هذا على أ  احلكومات تيجف بق رة برامج ال عم ا اد ة على خلض اللقر    ل ارتلاع الضفففففففففففغو  
األسففففر املنكشففففلة، وال سففففيما تلك األكثر لثرعا  لصففففاحلعلى امليزانية. ومن شفففف   أدوات كالتحويالت النق ية غ  املشففففروطة 

غ  من ملزارعني األسفففففريني والشفففففرائة االجتماعية اللق ة األخرى   األرايف و، أ  تسفففففاع  صفففففغار ااملالية اإلعاانت وقاب
مالكي األراضفففففففي    إدارة املخاطر والتصففففففف   لت اعيات الصففففففف مات املناخية والبيئية مثل موجات ا لاف والليضفففففففاانت 

اجية املت نية. وهنار املزي  من األدلة إو اني ام الكلاكة واإلنتييزاي   نيذلاإلنتاج ال اق واحلرارة انهيك عن  شل السور و 
والوصفففففففو  إو األصفففففففو   ،اليت تشففففففف  إو وجوا اسفففففففتكما  التحويالت النق ية مبكوانت أخرى مثل امل خالت اإلنتاجية

ية من أجل حتقيق النتائج املنشفففففودة على امل ى البيي  وتشفففففجيع االسفففففتثمارات وجتميع رشفففففادوالت ريب التقي واخل مات اإل
 بني صغار املزارعني األسريني و قراك الريا.األصو  
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ا مبثابة عوامل تيزيز ال سففففففففيما   حالة  البحب، وإ  برامج احلماية االجتماعية تتخطى إطار التمكني -27  هي أيضففففففففع

ة خطط الت مني االجتماعي والزراعي والصفففففحي.  بهذه الطريقة تقوم احلماية االجتماعية بوقاية الشفففففرائكالاامج التسفففففا ية  
من  االسلبية للتص  ، وتيّسر انتقا  اتمن الص مات ومتنيها من اللجوك إو االسجاتيجي ضيلعاو  كثر  قرعااالجتماعية األ

النظم غ  التسففا ية وأ  املسففاع ات االجتماعية  إو تلك اليت ال تتكل ابلكامل على التمويل احلكومي.  ق  جرى مثالع 
ليت متّ  القطاع الزراعي عا حلو  كالت مني املناخي وغ ه من أنواع الت مني املتصففففففففففففففلة التصفففففففففففففف   لزايدة الكوارو البيئية ا

ابإلنتاج وابمل خالت. و  إقليم الشففرر األد  و ا  أ ريقيا توج  نظم تسففا ية مع أ  انتشففارها   ود   غالب األحيا  
 القتصاد غ  الر ي.ل يودمن اليمل ت مبا أ  نسبة عاليةع 

 
ش   الربط بني اإلنلار احلكومي على الزراعة وبرامج احلماية االجتماعية أ  يىد  إو حتقيق مكاسب من ومن  -28

ي عم روابط النمو والتحو  وييزز   الوقب نلسفففففه  ولية هذين النوعني من ال عم. وق  حققب الاامج ما  ،خال  الت زر
ة  ضالع عن االلتحار ابمل ارس. وبوسع الاامج حسنة التصميم أ  ا اد ة حصيلةع إجيابية وال سيما   جما  الصحة والتغذي

أل  اليائالت تصبة أكثر ميالع إو إبقاك أطلا ا  ،تساع  أيضعا   احلىو  دو  التشغيل االستغالي لألطلا  ودعم التيليم
يني   اإلقليم إح ى النقا    امل ارس. ويشفففففففّكل توسفففففففيع احلماية االجتماعية لكي تشفففففففمل الياملني الزراعيني وغ  الر 

امللّحة اليت ح دهتا اسفففففففففففجاتيجيات التنمية الريلية املتي دة. ولكن لكي تنجة احلماية االجتماعية، جيب أ  تتحلى ابملرونة 
الكا ية لتسمة ابلتنقل عا املناطق ا غرا ية والقطاعات، األمر الذ  سيمّكن األسر املييشية من استغنام اللرص الناشئة 

 القطاعات واملناطق. وابلتاي  ل  تصميم برامج احلماية االجتماعية ا ادف والقابل للتطبيق   كل مكا  أمر أساسي عا
 للتص   لللقر   سيع الظروف.

 
يعا لتيزيز اإلدماج  -29 وخال  التحوالت ا يكلية والريلية السففففففففففففففريية، متّثل احلماية االجتماعية عنصففففففففففففففرعا رئيسفففففففففففففف

صاد . ولكن لن ميكن حتمل تكاليا تلك الاامج على امل ى البيي  ما مل تقج  بنمو   اإلنتاجية االجتماعي واالقت
تطبيق مزيج منفاسفففففففففففففففب جيمع بني االسففففففففففففففتثمفارات املنفاطقيفة الزراعيفة وبني يتوجّفب عا نتلا القطفاعفات. وابلتفاي، 

الضريبية واالجتماعية الرامية إو احل   السياسات الرامية إو حتقيق النمو واستح او  رص اليمل وسياسات احلماية
 من اني ام املساواة وتيزيز الشمو .
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 (Terrero، 2014عن منة األولوية للت خالت القائمة على اإلمكاانت الزراعية ومستوى اللقر   الريا و مثا  -1الشكل 

 
خطو  توجيهية للسياسات تناسب سيع احلاالت   إقليم ش ي  التباين كالشرر األد  نظرعا إو ع م وجود  -30

. ويرتكز إطار 1و ا  أ ريقيا، اقج ح إطار عمل عام مينة األولوية للسففففياسففففات اإلةائية والتخطيط املناطقي   الشففففكل 
ريلية واملي   النسففففففففف  لللقر.  مثالع   إمكاانت التنمية ال أ : اثنني البل ا  ويسفففففففففتيني ببي ين اتاليمل على تصفففففففففنيل

البل ا  واملناطق اليت ترتلع  يها مي الت اللقر   الريا، تتشفففففففففففففابه األولوايت على امل ى القريب تشفففففففففففففا عا كب عا بغض 
ها النظر عن اإلمكاانت والق رات الزراعية. و  هذه احلالة ينبغي إيالك اهتمام  ور  لاامج احلماية االجتماعية مبا  ي

ولكن االسفففتثمارات املوّل ة للرص اليمل سفففتكو   حتويالت النق  وما يقارا النق  وامليوانت الغذائية واإلعاانت املالية.
ضففففففففففففرورية على امل ى البيي . و  البل ا  واألقاليم  ات اإلمكاانت الزراعية اليالية، ينبغي لتولي  الو ائا أ  يكو    

ى البنية التحتية املادية وغ  املادية   ف حتسني اإلنتاجية الزراعية وتوسيع إضا ة صلب ا هود االستثمارية على مستو 
القيمة على امت اد سفففففالسفففففل القيمة الزراعية الغذائية. وسفففففيكو  تيسففففف  الوصفففففو  إو االئتما  أسفففففاسفففففيعا من أجل زايدة 

 اإلنتاجية وتيزيز االستثمارات.

     مرتفعة

غرية
لص

ت ا
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 التنمية الزراعية   على املد  القريب
  مشاريع إنتاجية ومساع ة  نية وغ ها 
 الوصو  إو االئتما  والت مني 
 البنية التحتية املادية 
  البنية التحتية لسلسلة القيمة 
  املىسسات

التنمية الزراعية   على املد  البعيد 
 االبتكار التكنولوجي لتغي  ح  الربة 
  حتسني الوصو  إو األسوار 
 الزايدة   القيمة املضا ة للمنتجات الزراعية 
  االستثمار   رأس املا  البشر 

التحويالت   على املد  القريب 
 التحويالت النق ية، التحويالت النق ية املشروطة 
  حتويالت ما يقارا النق  وطوابع الغذاك، اإلعاشات وغ ها 
  اخل مات القائمة على األغذية والتغذية   امل ارس وصحة األمهات

 واألطلا ، والتغذية التكميلية وغ ها 
   دعم األسيار والضرائب واألغذية واملرا ق اليامة وغ ها

التنمية الزراعية   على املد  البعيد 
  املشاريع اإلنتاجية واملساع ة اللنية وغ ها 
  الوصو  إو الت مني واالئتما 
  حتية املادية تالبنية ا 
 البنية التحتية لسلسلة القيمة 
  املىسسات 
  االستثمار   رأس املا  البشر 

التنمية غري الزراعية   على املد  القريب 
 برامج اليمل 
 حتسني الوصو  إو البنية التحتية 
 تشجيع النزوح 
 
 
 

التنمية غري الزراعية   على املد  البعيد 
 حتسني البنية التحتية 
  االستثمار   رأس املا  البشر 

التحويالت   على املد  القريب 
 التحويالت النق ية، التحويالت النق ية املشروطة 
  حتويالت ما يقارا النق  وطوابع الغذاك، اإلعاشات وغ ها 
  اخل مات القائمة على األغذية والتغذية   امل ارس وصحة األمهات

 واألطلا ، والتغذية التكميلية وغ ها
   دعم األسيار والضرائب واألغذية واملرا ق اليامة وغ ها

التنمية غري الزراعية   على املد  البعيد 
 برامج اليمل 
 حتسني الوصو  إو البنية التحتية 
 تشجيع النزوح 
  االستثمار   رأس املا  البشر 

 مرتفع               الفقر                  من ف 
 


