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84% من إنتاج محاصيل اليام واألرز
والكسافا والذرة والفاصوليا

من خالل العمل في ما ال يتجاوز
47.4% من األرض الزراعية

المزارعون األسريون في فيجي يقدمون
 المتحدة ينتجون %84

ما يصل مجموع مبيعاته إلى 230
مليار دوالر أمريكي، من خالل العمل

في 78% من مجموع مساحة
األراضي الزراعية

المزارعون األسريون في الواليات
يقدمون في المتوسط نحو

40% من إنتاج 
مجموعة مختارة من المحاصيل الرئيسية،
وذلك من خالل العمل في ما يقل عن
25% من مساحة األراضي الزراعية

المزارعون األسريون في البرازيل

يوجد أكثر من 
570 مليون مزرعة في 

العالم، منها أكثر من 
500 مليون مزرعة أسرية

المزارع األسرية تنتج
ما ال يقل عن %56

من مجمل اإلنتاج الزراعي

مصايد األسماك

يعمل المزارعون األسريون في جزء كبير من األراضي الزراعية في العالم.

يدير المزارعون األسريون أراضيهم على نحو يحافظون فيه على مستويات إنتاج عالية وبصورة ملحوظة، وذلك بالرغم من تدني
قدرتهم على الوصول إلى الموارد اإلنتاجية كالمستلزمات الزراعية والدعم.

تحافظ الزراعة األسرية على المنتوجات الغذائية التقليدية، وتسهم في توازن الوجبة الغذائية وتحمي التنوع البيولوجي في
العالم وتعزز استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام في آن معا. 

أكثر من 3.5 مليار إنسان يعتمدون على
 األرز في الحصول على نحو20% من ما 

يحتاجون اليه من السعرات الحرارية يوميا
أكثر من مليار إنسان يعتمدون

 في معيشتهم على إنتاج األرز

المزارع األسرية هي 
المصدر الرئيسي إلنتاج األرز –

خصوصا في آسيا

أعلنت األمم المتحدة عام 2014 سنة دولية للزراعة األسرية.
وتقوم منظمة األغذية والزراعة (الفاو)، بالتعاون مع شركائها،

بتيسير تنفيذ السنة الدولية، التي تهدف إلى:

دعم تطوير سياسات زراعية
وبيئية واجتماعية تفضي

إلى زراعة أسرية مستدامة

زيادة المعرفة واالتصال
وتوعية الجمهور

إيجاد أوجه التكاتف
والتعاضد الالزمة

الستدامة هذا القطاع

التوصل إلى فهم أفضل الحتياجات قطاع
الزراعة األسرية وإمكاناته ومعوقاته،
وضمان توفر الدعم الفني الالزم له 

إنتاج قطاع تربيةاإلنتاج الرعويالغاباتالزراعة
 األحياء المائية

حقوق النشر محفوظة
  لمنظمة األغذية والزراعة - أبريل/نيسان 2014

المزارعون األسريون
إطعام العالم ورعاية الكوكب

ترتبط الزراعة األسرية بصورة وثيقة ال تنفصم عراها باألمن الغذائي القطري والعالمي. تعتبر الزراعة األسرية هي
الشكل المسيطر من أشكال الزراعة في قطاع إنتاج األغذية، وذلك في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد سواء.

تشمل الزراعة األسرية كافة األنشطة الزراعية التي ترتكز على األسرة، وهي ترتبط بالعديد من مجاالت التنمية الريفية.


