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رسائل رئيسية
 تساعد منظمة األغذية والزراعة 

الدول عىل تحقيق الهدف 1 من أهداف 
التنمية املستدامة )القضاء عىل الفقر( 

والهدف 2 من أهداف التنمية املستدامة 
)القضاء عىل الجوع( من خالل تحسني 

سبل كسب العيش لدى الفقراء واألفراد 
الذين يعانون من فقر مدقع يف الريف مبا 
يف ذلك صغار املزارعني واملزارعني األرسيني. 

 تدعم منظمة األغذية والزراعة 
الحكومات يف تصميم سياسات لصالح 
الفقراء واالسرتاتيجيات والربامج التي 

تعزز الزراعة الشاملة واملستدامة وتنويع 
مصادر الدخل والحصول عىل عمل الئق 

والنفاذ إىل الحامية االجتامعية ومتكني 
األفراد يف املناطق الريفية. 

 تساعد منظمة األغذية والزراعة 
الدول عىل النفاذ إىل الوسائل التكنولوجية 

والخدمات واألسواق باإلضافة إىل نفاذ 
فقراء املناطق الريفية إىل املوارد الطبيعية 

واإلدارة املستدامة لها مبا يف ذلك صغار 
املزارعني واملزارعني األرسيني لزيادة 

إنتاجيتهم ودخلهم يف سياق التخفيف 
والتكيف مع تغري املناخ. 

 تعمل منظمة األغذية والزراعة عىل 
متكني فقراء الريف وتعزيز املؤسسات 
الريفية مبا يف ذلك مؤسسات املزارعني 

األرسيني، والتنظيامت املنتجة، والجمعيات 
التعاونية لتمكينهم من التأثري يف صياغة 
سياسات التنمية الريفية التي تؤثر عىل 

سبل كسب عيشهم. 

 تساعد منظمة األغذية والزراعة 
الدول عىل تصميم السياسات والربامج 

التي تدعم خلق فرص العمل الالئق 
والقدرة عىل تنظيم املشاريع بني فقراء 

الريف، وخاصة املزارعني األرسيني والنساء 
والشباب مبا يف ذلك التصدي لألسباب 

الجذرية التعامل مع األسباب الجذرية 
للهجرة بسبب العوز. 

 تساعد منظمة األغذية والزراعة 
الدول عىل االستفادة من سبل التآزر 

بني الحامية االجتامعية واألمن الغذايئ 
والتغذية والزراعة عىل نطاق صغري بهدف 
تعزيز قدرة سبل كسب العيش يف الريف 

عىل الصمود والحد من الفقر. 

 تدعم منظمة األغذية والزراعة 
الدول يف جمع وتحليل الفقر واتجاهات 

التنمية يف الريف باإلضافة إىل توليد 
املعرفة حول املناهج التي لها أثر مثبت 

عىل الحد من الفقر ويسهم يف متابعة 
التنمية املستدامة املتعلقة بالفقر  أهداف 

يف املناطق الريفية. 

"ميكننا من خالل 
دعم الزراعة 

األسرية أن حنول 
قطاع كان يرتبط 

ارتباطا سلبيا 
مبشكلة اجلوع 

حبيث يصبح جزءا 
من حل املشكلة"

جوزيه غرازيانو دا سيلفا، 
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للحد من الفقر يف املناطق الريفية

حقائق سريعة

يوجد حوالي 2.1 مليار فقير حول <
العالم، منهم 767 مليون ال يزالون 

يعيشون في فقر مدقع. وهناك 75 في 
المائة من بينهم يعيشون في مناطق ريفية 

ويعتمدون على الزراعة في كسب قوتهم 
)البنك الدولي 2016(.

يعيش 95 في المائة من فقراء < 
والمنطقة  آسيا  الريف في شرق 

في  الكبرى  الصحراء  الواقعة جنوب 
.)2016 الدولي  )البنك  أفريقيا 

الريف من أصحاب <  فقراء  غالبية 
والمزارعين  الصغيرة  الحيازات 
نجد  العالم  وعلى مستوى  األسريين. 

أن هناك 475 مليون مزرعة صغيرة تصل 
2 هكتار وهي تمثل  مساحة كل منها 

80 في المائة من كافة المزارع إال أنها 

تغطي فقط حوالي 12 في المائة من 
)تقرير  العالم  الزراعية في  األراضي 

األغذية  لمنظمة  والزراعة  األغذية  حالة 
والزراعة،  2014(.

الحد من الفقر في المناطق 
الريفية من أجل تحقيق نمو شامل 

وعادل ومستدام

ميثل الفقر أكرب العقبات 
التي تواجه تحقيق التنمية 
البرشية والنمو االقتصادي. 
وبالرغم من تحقيق تقدم يف مجال الحد 
من عدد الفقراء يف العقود املاضية، الزال 

هناك نحو 767 مليون شخص يعيشون يف 
فقر مدقع والزالت التفاوتات مسترشية 

بني الطبقات االقتصادية واملناطق الريفية 
والحرضية واملناطق واملجموعات العرقية 

وبني الرجال والنساء. 

فقرا  األشخاص  أكرث  غالبية   ويعيش 
75 يف املائة( يف   يف العامل )حوايل 
عىل  ويعتمدون  الريفية  املناطق 

تحقيق  ويف  معيشتهم  كسب  يف  الزراعة 
غالبا  فإنهم  ذلك،  ومع  الغذايئ.  أمنهم 
محدودية  بسبب  مقيدين  يكونون  ما 
واألساليب  والخدمات  للموارد  النفاذ 

والفرص  واألسواق  التكنولوجية 
ما يؤدي إىل خفض  االقتصادية وهو 

يف  والدخل  الزراعية   اإلنتاجية 
الريفية.  املناطق 

ويف العديد من البلدان ذات الدخل 
املتوسط تزداد حدة الفقر وتبعاته – سوء 

التغذية والجوع – بسبب التحديات 
العاملية التي تتمثل يف الزيادة الرسيعة 

يف عدد السكان والتغريات املناخية والتي 
تزيد من حدة قابلية الفقراء للتأثر ومتنع 

الريفية.  التنمية 

ومع تبني جدول أعامل التنمية املستدامة 
2030 جددت الدول التزامها مبحاربة الفقر 

والجوع وسوء التغذية مؤكدة عىل أن 
النمو الشامل والعادل واملستدام هو مفتاح 

تحقيق التنمية املستدامة وإخراج الناس 
من دائرة الفقر. 

ومن ضمن مهامها، تقوم املنظمة من خالل 
الربنامج االسرتاتيجي 3 بدعم الدول عىل 

تحقيق أهداف الحد من الفقر من خالل 
جعل العمليات املستمرة املتعلقة بالتحول 

البنيوي والتحول الريفي أكرث تركيزا عىل 
الفقراء وأكرث شمولية لضامن عدم ترك أي 

أحد يتخلف عن الركب.
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قريغيزستان

املزارعات يحصدن الذرة يف قريغيزستان.
©FAO/Sergey Kozmin

منغوليا

عامل غابات منغوليون يقطعون 
الخشب قبل تحميله عىل العربات.

©FAO/Sean Gallagher

الزراعة – وخاصة  الدالئل إىل أن االستثامر يف مجال  تشري 
املنخفض  الدخل  الدول ذات  النطاق - يف  الزراعة صغرية 
آثار  الفقر أكرب من  الحد من  آثار عىل  له  بصفة خاصة، 

الطرق ملن  األخرى ألنه ميثل أقرص  القطاعات  االستثامر يف 
العاملة  واأليدي  األرض  من  لالستفادة  الريف  يف  يعيشون 

لديهم.  الرئيسية  األصول  ومن 

مسارات الخروج من 
دائرة الفقر 

ومع ذلك فإن االستثامر يف مجال الزراعة 
الفقر ألن سكان  للحد من  ليس كافيا 

العديد  الريف غالبا ما يشاركون يف 
نجد  وبينام  االقتصادية.  األنشطة  من 

الفقراء يبدأ يف مجال  النمو لصالح  أن 
زيادة  الفقر  الحد من  يتطلب  الزراعة، 
وخلق  النطاق  الزراعة صغرية  إنتاجية 
االقتصادي  التنوع  وتعزيز  فرص عمل 

واالستثامر يف األفراد. 

يتوافر  الريفي،  التحول  عملية  ومن خالل 
الفقر:  للخروج من  لألرس ثالثة مسارات 

أو  الزراعة  التخصص يف مجال  ميكنهم 
بأشكال أخرى من  الزراعية  األنشطة  مزج 
العائدات  مرتفعة  الزراعية  غري  األنشطة 

الخدمات  وتقديم  الحرة  )األعامل 
والعمل بأجر واالنتقاالت مبا يف ذلك 

الزراعة بصورة  أو ميكنهم ترك  الهجرة( 
كاملة واالنخراط يف أنشطة غري زراعية. 

منهج  تطبيق  الفقر  من  الحد  ويتطلب 
القطاعات  من  العديد  يعتمد عىل 
االجتامعية  التحديات  مع  للتعامل 

يواجهها  التي  والسياسية  واالقتصادية 
الريف.  فقراء 

ويجب أن تدعم هذه املجموعة من 
السياسات والتدخالت التحول البنيوي 

الشامل والنمو مبا ميكن الفقراء من 
املشاركة بصورة فاعلة واالستفادة بصورة 

كبرية من األنشطة االقتصادية. 

يتطلب احلد من 
الفقر تطبيق منهج 
يعتمد على العديد 

من القطاعات 
للتعامل مع 

التحديات 
االجتماعية 

واالقتصادية 
والسياسية اليت 
يواجهها فقراء 

الريف. 
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منهج واسع للحد من الفقر في 
الريفية  المناطق 

املتنوع  للنطاق  منها  وإدراكا 
الريف،  لألرس الفقرية يف 
األغذية  منظمة  اقرتحت 

منهج  تطبيق  والزراعة 
اسرتاتيجيات  يتضمن  واسع 

فقراء  ملساعدة  متباينة 
لالنتقال من وضع  الريف 

ومستوى  املنخفضة  العاملة 
)مثل  املنخفضة  اإلنتاجية 

والعمل  الكفاف  زراعة 
املنتظمة(  غري  بصورة  بأجر 
املرتفعة  العاملة  مكانة  إىل 

)ظروف  املرتفعة  واإلنتاجية 
جيدة(. عمل 

ويعنى ذلك تحقيق األرس واألفراد ملستوى 
الئق من املعيشة من خالل سبل كسب 

معيشتهم. 

والبد أن يهدف هذا املنهج إىل ما ييل:

nn التعامل مع القيود البنيوية التي تواجهها
األرس الزراعية الفقرية من خالل زيادة 
وصولهم إىل املوارد الطبيعية واألصول 

األخرى وتحسني قدرتهم عىل إدارة املخاطر 

وزيادة إنتاجيتهم وربط الزراعة صغرية 
النطاق باألسواق واألنظمة الغذائية. 

nn خلق فرص عمل الئقة خارج املزارع
للفقراء يف االقتصاد الزراعي واالقتصاد 
الريفي غري الزراعي مبا يف ذلك تعزيز 
األعامل الحرة وتوفري مهارات مهنية. 

nn.بناء وتعزيز نظم الحامية االجتامعية

nn بناء البنية األساسية الريفية وخاصة يف
مجال الطاقة والنقل واملاء والرصف الصحي.

nn بناء رأس املال البرشي وخاصة من خالل
النفاذ إىل الخدمات االجتامعية األساسية 

مثل الصحة والتعليم واملهارات املهنية 
والقدرات التنظيمية. 

nn تعزيز املؤسسات الريفية والحكم املحيل
لضامن مشاركتها يف الحوار حول السياسات 

واتخاذ القرارات. 

nn متكني فقراء الريف من زيادة مشاركتهم
السياسية كأحد وسائل االستفادة من عملية 

التنمية.

ويتجاوز نطاق األمور التي يجب تحقيقها 
تفويض وطاقة املنظمة لذلك تعمل املنظمة 
مع الحكومات ورشكاء التنمية اآلخرين عىل 

تحقيق النتائج عىل نطاق أوسع. 

تعمل املنظمة 
مع احلكومات 

وشركاء التنمية 
اآلخرين على 
حتقيق النتائج 

على نطاق أوسع. 
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باكستان

نساء يقمن بإعداد طعام 
الغداء ألرسهن.
©FAO/Farooq Naeem

تعزيز سياسات التنمية متعددة القطاعات والتي 
تعمل لصالح الفقراء 

القانوين  اإلطار  ويعترب 
الفقري  العمود  للدولة 

كسب  سبل  تحسني  لعملية 
للفقراء  بالنسبة   العيش 

الريف.  يف 

ويتطلب الحد من الفقر يف الريف 
تحسني البيئة الداعمة من خالل سياسات 
واسرتاتيجيات وبرامج متعددة القطاعات 

تتناول جوانب الضعف االقتصادية 
والبيئية واالجتامعية التي يواجهها فقراء 

الريف يف حياتهم اليومية. 

ومع أخذ ذلك يف الحسبان، تقوم املنظمة 
بتشجيع التعاون بني الوزارات وتشجع 

املنصات متعددة أصحاب املصلحة عىل إجراء 
حوار شامل حول السياسات، وتزويد الدول 

بدعم للسياسات املبنية عىل الرباهني من 
أجل تصميم اسرتاتيجيات وبرامج متعددة 

القطاعات، لصالح فقراء الريف والتي تتعلق 
بالزراعة والتحول الريفي والعمل الالئق يف 

الريف والحامية االجتامعية. 

وتعمل املنظمة أيضا عىل تعزيز قدرات 
الحكومات عىل تصميم سياسات شاملة 
تركز عىل األفراد وتوفر أدوات ومناهج 

لتبني إدخال تغيريات يف السياسات لدعم 

فقراء الريف مثل أداة سياسات الزراعة 
والنوع االجتامعي وأداة مراعاة املساواة 

بني الجنسني يف السياسات الزراعية وأدوات 
العمل الالئق يف الريف.

عالوة عىل ذلك، تدعم املنظمة العمليات 
الوطنية واإلحصائية العاملية لجمع وتحليل 
اتجاهات الفقر يف الريف والتنمية الريفية 
مبا يف ذلك مراقبة الزراعة يف العامل بغرض 

تحسني الحوار الذي يعتمد عىل األدلة 
حول السياسات وصياغتها. ومن ضمن تلك 

الجهود، تقوم املنظمة باإلسهام أيضا يف 
متابعة أهداف التنمية املستدامة املتعلقة 

بالحد من الفقر يف الريف. 
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تركيا

أرس صغار املزارعني يطعمن مجموعة 
من الديوك الرومية.

©FAO/Ami Vitale

دعم املزارعني األرسيني للحد من الفقر يف الريف 

املزارعني  صغار  ميثل 
الذين  األرسيني  واملزارعني 

الزراعة  عىل   يعتمدون 
يف  الطبيعية  املوارد  أو 
غالبية  عيشهم   كسب 

الريف.  فقراء 
املزارعني واملزارعني  ويعترب دعم صغار 

االقتصادات  تعزيز  مفتاح  األرسيني 

التقدم نحو عامل خايل  املحلية وترسيع 
والجوع.  الفقر  من 

الحكومات  مع  املنظمة  وتعمل 
تشكيل  عىل  الرئيسية  والوزارات 

الحد  وبرامج  واسرتاتيجيات  سياسات 
التي  الفقراء  ملصلحة  الفقر  من 

واملزارعني  املزارعني  صغار  تستهدف 
وزيادة  متكينهم  وتعزيز  األرسيني 

والخدمات  املوارد  إىل  وصولهم 

التي  واألسواق  التكنولوجية  واألساليب 
الفقراء.  صالح  يف  تصب 

عىل  الدول  أيضا  املنظمة  تدعم  كام 
الزراعة  لتنمية  استثامر  خطط  وضع 

عائدات  من  يزيد  مبا  الريفية  والتنمية 
مع  الفقراء  األرسيني  املزارعني  ودخل 

زراعية  مامرسات  تبني  عىل  مساعدتهم 
اإلنتاج  تكلفة  وتقليل  مستدامة، 

املناخ.  تغري  مع  والتكيف 
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أك� من 90% من ا�زارع يديرها 
فرد أو أ�ة وتعتمد بصورة أساسية 

ع� ا�يدي العاملة ا��ية

تنتج ا�زارع ا��ية حوا�

%80 
 من الغذاء � العا�

تشغل ا�زارع ا��ية ب�

 %80-70
من ا�را� الزراعية

نتيجة لتنوع الغذاء الذي يقومون 
بإنتاجه، يسهم ا�زارعون ا�يون 
أيضا بقوة � مجال ا�من الغذا�

خصوصا عندما تق�ن بسياسات 
محددة تهدف إ� الح�ية 
ا�جت�عية ورفاه ا�جتمعات

الزراعة مسؤولة عن
 70% من نسبة ا�ياه العذبة

 ا�سحوبة � العا�

�ثل الزراعة ا��ية فرصة 
لتعزيز ا�قتصادات ا�حلية

�كن للزراعة أن 
تحفظ التنوع 

البيولوجي

تأ� أك� حصة من 
ا�ستث�رات � مجال الزراعة 

من ا�زارع�

�كن للزراعة أن تنتج 
خدمات أنظمة إيكولوجية 

ذات قيمة 

املزارعون األسريون ضروريون
للحد من الفقر يف الريف

الزراعة األسرية ضرورية من أجل االقتصاد احمللي

ملاذا تعترب الزراعة األسرية مهمة؟

الزراعة األسرية ضرورية لإلنتاج الزراعي املستدام

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2014. 
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كوستاريكا

مزارع يجمع الفلفل يف 
دفيئة زجاجية.

©FAO/Ezequiel Becerra

حقائق سريعة

التعاونية <  الجمعيات  في  يوجد 
يربو على مليار  العالم ما  حول 

عضو، يوجد جزء كبير منهم في قطاع 
الزراعة. ويوجد 30 في المائة من أكبر 
الزراعة  تعاونية في مجال  300 جمعية 

)2016 والزراعة  )منظمة األغذية 

من خالل التعاون معا في < 
لصغار  يمكن  المزارعين  منظمات 

اكتساب  األسريين  والمزارعين  المزارعين 
وإنشاء مشروعات  للموارد،  نفاذ مشترك 
الفقر )منظمة  دائرة  والخروج من  صغيرة 

األغذية والزراعة 2016(.

وتسهم التنظيمات المنتجة في < 
زيادة إنتاج الغذاء من خالل وفورات 

الحجم. )منظمة األغذية والزراعة 2016(

متكني األفراد وتعزيز 
املنظامت الريفية 

تزيد مساعدة األفراد يف الريف عىل تنظيم أنفسهم من فرص 
الحد من الفقر بعيد األثر. 

القيام بإجراءات جامعية ومن  ومن خالل 
املنتجة  والتنظيامت  التعاونيات  خالل 
الريف  لفقراء  اإلنتاج ميكن  وشبكات 

إىل  والنفاذ  التفاوضية  قدراتهم  تحسني 
وزيادة  إنتاجيتهم  وتحسني  األسواق 
القرار  صناعة  عمليات  يف  مشاركتهم 

الوطنية  السياسات  صياغة  يف  والتأثري 
معيشتهم.  تؤثر عىل سبل كسب  التي 

وتساعد املنظمة عىل متكني فقراء الريف 
وتقوية املنظامت الريفية لتحسني إنتاجيتها 
ومشاركتها يف العمليات الوطنية وعمليات 

صناعة القرار عىل املستوى املحيل.

وجهات  تبادل  أيضا  املنظمة  وتعزز 
املنتجني  وبني  املزارعني،  بني  النظر 

نطاق  عىل  ينتجون  الذين  املنظمني 
ميثل  مبا  املنظمة،  واملجتمعات  صغري 
الفقر  من  للحد  للتعاون  إسرتاتيجية 
املعرفة  تبادل  ومن خالل  الريف.  يف 
فقد  املستدامة  الزراعية  واملامرسات 

املزارعني  بني  النظر  وجهات  تبادل  أدى 
مقعد  إىل  الريف  إعادة سكان  إىل 
التنظيمية  قدراتهم  وعزز  القيادة 

وزاد  الطبيعية  املوارد  إدارة   وحسن 
مع التكيف  عىل  الناس  قدرة   من 

املناخ.  تغري 

لتغيري  أيضا فرص  الخربات  تلك  وتولد 
الريف، ألن  السياسات لدعم فقراء 
تبادل  يشاركون يف  الحكومة  ممثيل 

النظر.  وجهات 
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منهج واسع للحد من الفقر يف املناطق الريفية

حقائق سريعة

يمكن أن يؤدي االستثمار في < 
الريفية  واألنشطة  الزراعة  مجال 

ذات الصلة خارج المزرعة إلى تبني 
وتوضح  الشامل.  االقتصادي  النمو 
النمو  البلدان أن  األدلة من مختلف 

فاعلية  أكثر  الزراعي  في مجال اإلنتاج 
بنسبة 2.8 مرة في الحد من الفقر من 

والخدمات  الصناعة  قطاع  في  النمو 
L. Christiaensen, L. Demery,( 

.) J. Kuhl, 2006

يؤدي ضعف النفاذ إلى الموارد < 
والخدمات واألسواق والبنية التحتية 

إلى انخفاض حصيلة الزراعة. ويميل 
العاملون إلى أن يكونوا أكثر إنتاجيه 

إذا تحسن نفاذهم للتمويل والخدمات 
)البنك الدولي 2016(.

يمكن أن يؤدي التوسع في < 
األسواق إلى زيادة الطلب على 

اإلنتاج  في  والتوسع  المنتجات، 
)البنك  الوفرة  اقتصاديات  وتبني 

الدولي 2016(.

تحسني النفاذ ملوارد اإلنتاج والخدمات والوسائل 
التكنولوجية واألسواق 

غالبا ما يعتمد فقراء الريف بصفة خاصة عىل العمل بأجر 
للحصول عىل دخلهم ألنهم يفتقرون إىل النفاذ والتحكم يف 

املوارد الطبيعية، مثل األرايض الزراعية. 

كام يتم استبعادهم من األسواق وال 
يستفيدون من الوسائل التكنولوجية التي 
تعد ألغراض خاصة وخدمات االستشارات 

يف الريف. وتؤدي تلك القيود إىل تقليل 
إنتاجيتهم الزراعية مبا يؤدي إىل الفقر. 

وميكن الحد من الفقر يف الريف من خالل 
جعل الزراعة أكرث شمولية واستدامة 

وإنتاجية. وتساعد املنظمة الدول عىل 
مشاركة األرس الفقرية يف الريف بصورة 

أفضل يف الزراعة وزيادة عائداتها ودخلها 
والتكيف مع تغري املناخ. 

ولتحقيق ذلك، تقوم املنظمة بتعزيز 
االستثامر يف مجال الزراعة وتدعم تصميم 

اسرتاتيجيات وبرامج التنمية لصالح 
الفقراء والتي تتناول القيود البنيوية التي 
تواجهها األرس الفقرية يف املناطق الريفية. 
ويتضمن ذلك تحسني وصول األفراد إىل، 

وزيادة تحكمهم يف، املوارد الطبيعية 
واإلدارة املستدامة لها والنفاذ إىل الخدمات 
االستشارات يف الريف والخدمات اإلرشادية 
واألسواق واألساليب التكنولوجية والتمويل 
الشامل وخاصة بالنسبة للنساء والشباب. 
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حقائق سريعة

يوجد 244 مليون مهاجر دولي و740 < 
مليون مهاجر داخلي. وقد زاد عدد 

المهاجرين الدوليين بنسبة 41 في المائة 
في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015 

)البنك الدولي 2014، إدارة الشؤون 
االقتصادية واالجتماعية 2015(. 

المهاجرين <  ثلث  حوالي  ينتمي 
العمرية  الفئة  إلى  الدوليين 
15-34 )إدارة الشؤون االقتصادية 

.)2011 واالجتماعية 

وتمثل النساء 48 في المائة من < 
 المهاجرين الدوليين وبذلك 

 تكون لدى النساء نفس قابلية الهجرة 
مثل الرجال.

يتم إرسال 40 في المائة تقريبا < 
من الحواالت المالية الدولية إلى 

المناطق الريفية، وهو ما يشير إلى أن جزء 
كبير من المهاجرين يأتون من المناطق 

الريفية )البنك الدولي، 2014(.

التعامل مع األسباب الجذرية للهجرة 
بسبب العوز 

تعترب الهجرة أحد املكونات الرئيسية يف عملية التنمية ومع ذلك 
فقد أصبحت الهجرة يف املناطق الريفية أمرا إضطراريا وليس 

مجرد خيار لتنويع دخل األرسة وزيادته. 

ويف العديد من الدول منخفضة ومتوسطة 
الدخل يؤدي الفقر وانعدام األمن الغذايئ 

وغياب فرص العمل ومحدودية النفاذ 

للحامية االجتامعية واستنفاذ املوارد 
الطبيعية واآلثار السلبية للتدهور البيئي 

وتغري املناخ إىل إجبار األفراد يف الريف 
وخاصة النساء والشباب عىل الهجرة بحثا 

عن فرص أفضل. 

وسوف يدخل مليار شاب إضايف إىل 
سوق العمل يف العقد القادم وسوف 

تكون هناك حاجة إىل خلق 600 مليون 
وظيفة جديدة عىل مدى خمسة عرش 
عاما للحفاظ عىل معدالت التوظيف 

الحالية )البنك الدويل 2013(. وسوف 
تؤدي الزيادة السكانية إىل زيادة التنافس 

الشديد عىل املوارد وفرص العمل التي 
تتزايد ندرتها. ومن املحتمل أن يؤدي 

ذلك إىل إضعاف قدرة األفراد، والتي تعد 
ضعيفة بالفعل يف الريف، عىل الخروج 

من دائرة الفقر ويتسبب يف حدوث عدم 
استقرار اجتامعي وسيايس واسع النطاق.

والتنمية  الزراعة  تسهم  أن  وميكن 
الريفية إسهاما كبريا يف حل األسباب 

من  العوز  بسبب  للهجرة  الجذرية 
للتطبيق  قابلة  خيارات  توفري  خالل 

الفقر داخل  الفقراء من دائرة  لخروج 
وتعمل  منها.  بالقرب  أو  مجتمعاتهم 

الصمود  القدرة عىل  املنظمة عىل زيادة 

يف  املستقبلة  واملجتمعات  املهجرين  لدى 
وتقليل  الرصاعات  ومنع  املمتدة  األزمات 

الطبيعية.  باملوارد  املتعلقة  التوترات 
بدعم  املنظمة  تقوم  لذلك،  باإلضافة 

املناطق  من  واملسؤولة  املنتظمة  الهجرة 
املوسمية  الهجرة  الريفية مبا يف ذلك 

اإلمكانات  استغالل  الدول عىل  وتساعد 
للهجرة.  التنموية 

وتلتزم املنظمة بالعمل مع رشكائها عىل 
تحسني قدرات الدول عىل التعامل مع 
التحركات الكربى لالجئني واملهاجرين 

وتدعم تصميم السياسات والربامج 
التي ميكنها التصدي لألسباب الجذرية 

للهجرة بسبب العوز. ويتم ذلك من 
خالل العديد من األمور منها التوصل إىل 
األدلة املتعلقة بالهجرة الدولية والهجرة 
الداخلية، وأسبابها الجذرية، وإسهامها 

يف التنمية الزراعية والريفية، ونرش 
الدروس املستفادة وأفضل املامرسات 

لزيادة الحلول املبتكرة، وتيسري الحوار 
حول السياسات لتحسني فهم الهجرة من 
الريف، وتعزيز الرشاكات واسرتاتيجيات 

الرتويج للتصدي لألسباب الجذرية للهجرة 
العوز.  بسبب 



بوروندي

الجئون يفرون من حرب 
أهلية حاملني معهم 
ما أمكنهم من معدات 
وأدوات منزلية.
©FAO/M. Linton
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حقائق سريعة

وسبل كسب <  الزراعة  تعتبر 
مسؤولة  األخرى  الريفية  العيش 

عن أكثر من 38 في المائة من العمالة 
في الدول ذات الدخل المنخفض 

بما يجعل  المتوسط،  الدخل  وذات 
رئيسيا  الزراعية مصدرا  األغذية  قطاع 

الدولي  )الصندوق  الوظائف  من مصادر 
 .)2016 الزراعية  للتنمية 

النساء أكثر عرضة من الرجال للعمل < 
في وظائف منخفضة األجر ولبعض 

الوقت وفي الوظائف الموسمية )منظمة 
األغذية والزراعة 2011(.

نجد <  العالمي،  المستوى  على 
يعانون  تقريبا  الشباب  ثلثي  أن 
من فقر مدقع أو متوسط أو من شبه 

فقر ويصل عددهم إلى 90 في المائة 
الدول األفريقية  أفريقيا وفي  في جنوب 

)منظمة  الكبرى  الصحراء  جنوب 
.)2015 الدولية  العمل 

يعيش 8 من بين كل 10 عامل < 
الريفية  المناطق  في  تقريبا  فقير 

 .)2012 الدولية  العمل  )منظمة 

المائة تقريبا من عمالة <  60 في 
الزراعة  األطفال توجد في مجال 

وهو ما يؤثر على حوالي 100 مليون 
.)2010 الدولية  العمل  )منظمة  طفل 

خلق فرص عمل الئقة 
يف املناطق الريفية 

غالبا ما يعمل فقراء الريف 
يف وظائف غري رسمية وغري 

ثابتة ومقابل أجور منخفضة. 
وال يتمكن العديد منهم، 

وخاصة النساء والشباب، من 
العثور عىل عمل. 

وميكن أن يؤدي ذلك إىل وقوعهم يف 
التنمية  ومينع  والفقر  الجوع  دائرة  براثن 

العوز.  بسبب  الهجرة  ويؤجج  الريفية 
الريف  الفقر يف  الحد من  ويتطلب 

تنويع اقتصادي واالستثامر يف رأس املال 
العمل  البرشي وتوفري املزيد من فرص 
توافر  الالئق  العمل  ويتضمن  الالئقة. 

العمل  معايري  وتحرتم  منتجة  فرص عمل 
األساسية وتوفر دخل عادل )سواء من 
خالل العمل الحر أو العمل يف مقابل 

أجر( وتوفري ظروف عمل آمنة وصحية 
والسامح للعامل بأن يكون لهم صوت 
الفرص  العمل، وضامن تكافؤ  يف مكان 

والنساء.  الرجال  بني  واملعاملة 

وتهدف املنظمة إىل إدخال تعديالت دامئة 
يف السياسات تؤدي إىل خلق املزيد من 

الفرص يف املناطق الريفية وتساعد الناس 
عىل الخروج من دائرة الفقر. ولتحقيق 
ذلك، تدعم املنظمة الدول عىل صياغة 

السياسات واالسرتاتيجيات والربامج )مبا يف 
ذلك السياسات الوطنية لتشغيل الشباب 
يف الريف( التي تدعم إيجاد فرص عمل 

الئقة يف الريف، وخاصة للنساء والشباب، 

وتعزيز تطبيق معايري العمل الدولية عىل 
املناطق الريفية وخاصة تلك التي تتعلق 

مبنع عاملة األطفال. 

البطالة  نسب  متنع  الريفية،  املناطق  ويف 
الفقرية  األرس  الجزئية  والبطالة  املرتفعة 

دائرة  من  والخروج  دخلها  تنويع  من 
تكون  ما  وغالبا  مستدامة.  بصورة  الفقر 

إىل  النفاذ  عدم  تبعات  أحد  البطالة 
اإلنتاجية واملوارد  واألسواق   االئتامن 

مهارات محدودة يف مجال  مع وجود 
يؤدي  مبا  املرشوعات  وإنشاء  العمل 

العمل  األشخاص عىل  قدرة  إىل خفض 
الدخل.  وكسب 

وتدعم املنظمة الدول عىل بناء رأس 
الريفية من  املناطق  البرشي يف  املال 
للنساء  املهارات، خاصة  توفري  خالل 
والشباب، والقدرة عىل الوصول إىل 
فرص عمل الئقة أفضل يف األنظمة 

وأصحاب  كمنتجني  والغذائية  الزراعية 
مرشوعات وعامل باألجر. عالوة عىل 
وتطبيق  تطوير  املنظمة  تدعم  ذلك، 

ذكية  والغذائية  الزراعية  االسرتاتيجيات 
فرص  لخلق  األولوية  وإعطاء  التوظيف 

االرتباط  من  واالستفادة  املحلية،  العمل 
بني الريف والحرض ودعم إدماج العامل 

الذين يعملون يف أعامل غري مستقرة. 
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النيجر

مجموعة من النساء من نادي 
دمييرتا.
©FAO/Andrea Sanchez Enciso

حقائق سريعة

المائة من <  النساء 43 في  تمثل 
وتتراوح  العالم  في  العاملة  القوى 

المائة في أمريكا  النسبة بين 20 في  تلك 
الالتينية إلى 50 في المائة أو أكثر 

أفريقيا وآسيا )تقرير  في بعض أجزاء 
األغذية  لمنظمة  والزراعة  األغذية  حالة 

والزراعة، 2011(.

مشاركة <  أن  إلى  البراهين  تشير 
تزايد  في  الزراعة  مجال  في  النساء 

أفريقيا  في  الدول  من  العديد  في 
حالة  )تقرير  الالتينية  وأمريكا  وأسيا 

األغذية  لمنظمة  والزراعة  األغذية 
.)2011 والزراعة، 

النفاذ إلى <  النساء في  فرص 
)مثل:  اإلنتاجية  الموارد 

والخدمات(  والمهارات  األراضي 
وفرص العمل أقل مما هي عليه 
األغذية  )منظمة  للرجال  بالنسبة 

والزراعة 2011(. 

إطالق العنان لقدرات النساء للحد من 
الفقر يف الريف 

النساء والفتيات  تلعب 
أدوار هامة يف االقتصاديات 

الريفية، حيث تكون مكافحة 
الجوع والفقر رضورة ملحة. 

ومع ذلك، فإنهن غالبا ما يواجهن قيود 
جنسانية وخاصة يف النفاذ إىل املوارد 

اإلنتاجية والفرص االقتصادية وعمليات 
اتخاذ القرار. وتتسبب عدم املساواة بني 

الجنسني يف منع النساء من تحقيق كامل 
إمكاناتهن وتضعف قطاع الزراعة وتدمر 

التنمية الريفية. 

وتعمل املنظمة عىل القضاء عىل العوائق 
الجنسانية يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية 

واألساليب التكنولوجية واملعرفة واألسواق، 
من خالل دعم تصميم سياسات وبرامج 
تنمية زراعية مراعية للمنظور الجنساين 

تزيد من التمكني االقتصادي للمرأة 

واتخاذ القرار يف مجال الزراعة والتنمية 
الريفية. ويتضمن ذلك تعزيز القدرات 

التنظيمية لدى النساء والعمل الجامعي 
لتعزيز قيادتهن واتخاذهن للقرارات، 

وتعزيز القدرات التفاوضية داخل األرسة 
واملجتمع ويف عمليات السياسات. 

وتساعد املنظمة الدول للتعامل مع التمييز 
بني الجنسني املتضمن يف األطر القانونية 

للبالد. ومن ضمن تلك الجهود، تقوم املنظمة 
بدعم تصميم سياسات العمل املنصف بني 

الجنسني وتقوم بتنمية قدرات أصحاب 
املصلحة الرئيسيني مبا يف ذلك السياقات 

املعتادة لتعزيز حصول النساء عىل أرايض. 

وتساعد املنظمة الدول عىل تعزيز مهارات 
إقامة املرشوعات لدى النساء وقدرات 

التخطيط للمرشوعات مع ضامن وصول 
املزيد من النساء إىل اإلرشادات التي تراعي 

املنظور الجنساين وخدمات اإلرشادات 
الزراعية والحامية االجتامعية والتمويل 

الشامل واالستفادة من مزاياها. 



جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

رجل وامرأة يفرغان الذرة يف 
طاحونة.
©FAO/Olivier Asselin
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منهج واسع للحد من الفقر يف املناطق الريفية

حقائق سريعة

المائة <  ال يستطيع حوالي 73 في 
الحصول على  العالم  من سكان 
وغالبية  الكافية.  االجتماعية  الحماية 

)منظمة  المزارعين  هؤالء من صغار 
.)2014 الدولية،  العمل 

المائة <  يستطيع أقل من 20 في 
الحصول  الزراعيين  العمال  من 
األساسية  االجتماعية  الحماية  على 

 )2011 الدولية،  العمل  )منظمة 

االجتماعية <  الحماية  تحسن 
االستثمارات  وامتالك  استخدام 

بما  األسرة،  اإلنتاجية على مستوى 
يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي )تقرير 

األغذية  لمنظمة  والزراعة  األغذية  حالة 
والزراعة، 2015(

يدر كل دوالر يتم تحويله < 
الحماية  برامج  من خالل 

قدره  أثيوبيا، دخال  في  االجتماعية 
2.52 دوالر لالقتصاد المحلي. ويؤدي 

والتنمية بصورة  النمو  إلى دفع  ذلك 
)منظمة  الريفية  المناطق  في  كبيرة 

األغذية والزراعة، 2014(.

بناء أنظمة حامية اجتامعية شاملة ومراعية 
للتغذية ومزودة مبعلومات حول املخاطر 

وتستجيب للصدمات 

يكتسب أهل الريف بقدرات قوية عىل الحد من الفقر عندما 
يحصلون عىل الوسائل التي تساعدهم عىل القيام بذلك. 
ويتطلب الحد من الفقر متكني فقراء الريف وخاصة من 

يعانون من فقر مدقع عىل املشاركة يف االقتصاد الريفي ويف 
الريفية والبنيوية.  العمليات األشمل املتعلقة بالتحوالت 

وميكن أن تلعب الحامية االجتامعية دورا 
أساسيا يف مساعدة األرس عىل إدارة املخاطر 

والصدمات. كام تقوم أيضا بتيسري التحول 
االقتصادي وتوفري الحد األدىن من الدخل 
لألشخاص األكرث فقرا وتساعد عىل تحول 
الفقراء إىل الحصول عىل وظائف وفرص 
مدرة للدخل من خالل تخفيف القيود 
املتعلقة بالتأمني واالئتامن )من خالل 
التحويالت النقدية واألصول أو الدعم 

املوجه عىل سبيل املثال(. 

عالوة عىل ذلك، يتطلب التحول املستدام 
لسوق العمل امتداد الحامية االجتامعية 

من كونها إدارة للمخاطر واملساعدة 
االجتامعية ليصبح لها دورا يحقق االستقرار 

والتحول. لذا من املهم ضامن حصول 
املزارعني يف الريف وعامل املزارع عىل الحد 
األدىن من الحامية االجتامعية التي تتضمن 
التأمني االجتامعي وعنارص مساعدة أخرى. 

وتقوم الحامية االجتامعية بوضع الفقراء 
واألكرث فقرا يف الريف يف مقعد القيادة 

من خالل جعلهم فاعلني من الناحية 
االقتصادية. وتقوم املنظمة بتزويد الدول 

بدعم للسياسات يعتمد عىل الرباهني 
لتصميم أنظمة حامية شاملة ومراعية 

للتغذية وتتمتع مبعلومات عن املخاطر 
وتستجيب للصدمات، كام تقوم بالرتويج 

لتوسيع دائرة تغطية الفقراء والذين 
يعانون من فقر مدقع يف الريف بهدف 

الحد من الفقر. 

وتقوم املنظمة بتعزيز االتساق بني 
الحامية االجتامعية والزراعة من خالل 
توفري الرباهني املتعلقة باألثر اإلنتاجي 
للحامية االجتامعية يف املناطق الريفية 

ودعم تصميم اسرتاتيجيات تنمية 
زراعية أشمل تجمع بني برامج الحامية 

الزراعية. والتدخالت 
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ابادرة ا�قليمية �ك� صغار 
ازارع� وتعزيز ازارع ا
�ية 

� أوروبا ووسط آسيا"

ابادرة ا�قليمية "الزراعة 
استدامة ع� نطاق صغ من 

أجل تحقيق تنمية شاملة � 
غواتي��ال�ق ا
د� وش�ل أفريقيا"

كوستاريكا

ابادرة ا�قليمية "الزراعة ا
�ية 
وأنظمة الغذاء الشاملة من أجل 

تحقيق التنمية الريفية استدامة 
� أمريكا ال¤تينية والكاريبي"

جورجيا

تركيا

أذربيجان

ا
ردن

تونس

النيجر

نيجيا أثيوبيا

رواندا

كينيا
غانا

ليبيا

زامبيا

ليسوتو

قغيزستان

نيبال

فييت نام

تحقيق نتائج وتبيان األثر 

العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للحد من الفقر يف املناطق الريفية
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ابادرة ا�قليمية �ك� صغار 
ازارع� وتعزيز ازارع ا
�ية 

� أوروبا ووسط آسيا"

ابادرة ا�قليمية "الزراعة 
استدامة ع� نطاق صغ من 

أجل تحقيق تنمية شاملة � 
غواتي��ال�ق ا
د� وش�ل أفريقيا"

كوستاريكا

ابادرة ا�قليمية "الزراعة ا
�ية 
وأنظمة الغذاء الشاملة من أجل 

تحقيق التنمية الريفية استدامة 
� أمريكا ال¤تينية والكاريبي"

جورجيا

تركيا

أذربيجان

ا
ردن

تونس

النيجر

نيجيا أثيوبيا

رواندا

كينيا
غانا

ليبيا

زامبيا

ليسوتو

قغيزستان

نيبال

فييت نام

بالتعاون الوثيق مع رشكائها، قامت منظمة األغذية والزراعة 
بالعمل عىل الحد من الفقر يف الريف والقضاء عليه يف 

نهاية األمر يف الدول واملناطق حول العامل كام هو موضح يف 
األمثلة التالية.
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العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للحد من الفقر يف املناطق الريفية

مبادرات 
إقليمية 

متثل إجراءات منظمة األغذية والزراعة يف غالب األحيان إجراءات 
عىل أرض الواقع وتستجيب الحتياجات البلدان من خالل ثالثة 
مبادرات إقليمية تهدف إىل الحد من الفقر يف الريف وتحقيق 

األمن الغذايئ. 

وتركز عىل مساعدة صغار املزارعني واملزارعني األرسيني عىل تحسني سبل كسب معيشتهم 
والحصول عىل فرص عمل الئقة واالستفادة من برامج الحامية االجتامعية. وقد تم وضع تلك 
املبادرات املواضيعية التي نفذت يف أمريكا الالتينية والكاريبي والرشق األدىن وشامل أفريقيا 

وأوروبا ووسط أسيا من أجل تعزيز التنمية الريفية الشاملة واملستدامة والتعامل مع احتياجات 
صغار املزارعني واملزارعني األرسيني واالستجابة ألولويات البلدان واألقاليم.  

املزارع  املزارعني وتعزيز  متكني صغار 
 األرسية يف أوروبا 

آسيا ووسط 

تهدف هذه املبادرة اإلقليمية إىل تعزيز اإلنتاج ومستويات 
الدخل من خالل التكثيف املستدام لإلنتاج والنفاذ الكايف 

للخدمات الريفية واإلدماج بصورة أفضل يف سالسل القيمة 
الغذائية يف أوروبا ووسط آسيا. 

وتقوم املنظمة من خالل هذه املبادرة، بدعم صغار املنتجني 
واملزارعني األرسيني عىل تبني وسائل إنتاج تكنولوجية مستدامة 

والنفاذ إىل الخدمات الريفية املبتكرة )مثل الخدمات االستشارية 
والقروض الصغرى( وتطوير مرشوعات زراعية شاملة تتميز 

بالكفاءة. كام تدعم املبادرة أيضا نرش أفضل املامرسات الزراعية 
املتعلقة باإلدارة املستدامة للموارد الزراعية واألرض واملاء. 

كام تركز املبادرة أيضا عىل منح نفاذ شامل، ويساوي بني الجنسني، 
إىل األرايض من خالل دعم إنشاء شبكات الحوكمة الوطنية من أجل 

اإلدارة املستدامة للموارد وتطبيق الخطوط التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض. 

الرتكيز على 
مساعدة صغار 

املزارعني 
واملزارعني 

األسريني على 
حتسني سبل كسب 

معيشتهم واحلصول 
على فرص عمل 
الئقة واالستفادة 
من برامج احلماية 

االجتماعية. 
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 الزراعة املستدامة عىل نطاق صغري من
  أجل تحقيق تنمية شاملة يف الرشق\

 األدىن وشامل أفريقيا

تقوم دول من الرشق األدىن وشامل أفريقيا، من خالل مبادرة 
منظمة األغذية والزراعة تلك، بتعزيز مامرسات التكثيف املستدامة 

بهدف تعزيز قدرات املزارعني عىل نطاق ضيق حتى يستطيعوا 
اتخاذ قرارات سليمة تقوم عىل أساس املعرفة، مبا يتضمن تطوير 

مدارس تدريب املزارعني. وتسعى املبادرة أيضا إىل تعزيز املهارات 
اإلدارية والتفاوضية والتسويقية لصغار املزارعني وزيادة فرص 

العمل الالئق وخاصة للشباب والنساء. 

وتقوم املنظمة من خالل هذه املبادرة، بتعزيز ودعم التنظيامت 
املنتجة الشاملة، والجمعيات التعاونية والشبكات لتحسني نفاذ 

املزارعني عىل نطاق ضيق واملزارعني األرسيني إىل األسواق وتعزيز 
أصواتهم يف صناعة القرارات. 

الغذاء  الزراعة األرسية وأنظمة 
التنمية  تحقيق  أجل  من  الشاملة 

أمريكا يف  املستدامة   الريفية 
والكاريبي الالتينية 

تدعم منظمة األغذية والزراعة البلدان من خالل هذه املبادرة 
لخلق أنظمة غذاء شاملة ملحاربة سوء التغذية من خالل برامج 

التوريد العامة وبرامج التغذية املدرسية وتحسني أنظمة اإلمدادات 
العامة وسالسل القيمة. وتركز أيضا عىل مساعدة الدول عىل زيادة 

توافر األغذية الطازجة والصحية وتحسني التنوع يف األغذية ملحاربة 
السمنة املفرطة وتقليل االعتامد عىل الواردات وتعزيز القدرة عىل 

الصمود أمام الصدمات االقتصادية والطبيعية. 

وتهدف املنظمة، من خالل هذه املبادرة أيضا، إىل تعزيز التنظيامت 
املنتجة وتحسني القدرات الحكومية الخاصة بتصميم السياسات 

والربامج املتعلقة بتعزيز الزراعة األرسية وخلق أنظمة غذاء شاملة 
وتعزيز التنمية الريفية. ويتضمن ذلك دعم تطوير سياسات 

ونظم الحامية االجتامعية الشاملة ومواءمتها مع سياسات الزراعة 
والتنمية وبرامج التشغيل. 
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العمل اإلسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة للحد من الفقر يف املناطق الريفية

من امليدان

تعمل منظمة األغذية والزراعة مع حكومة 
النيجر منذ عام 2015 عىل إنشاء صندوق 

ضامنات ائتامنية ملساعدة التنظيامت 

تقوم منظمة األغذية والزراعة إىل جانب 
الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج 

األمم املتحدة للمرأة وبرنامج األغذية 
العاملي بتطبيق برنامج مشرتك بشأن 

ترسيع التقدم نحو التمكني االقتصادي 
للمرأة الريفية ملساعدة النساء عىل تحقيق 
قدراتهن يف مجال الزراعة والتنمية الريفية. 

التمويل الشامل للتنظيمات
املنتجة يف النيجر 

دعم الدول لتمكني
نساء الريف 

املنتجة عىل تحسني نفاذها إىل االئتامن 
لرشاء املدخالت الزراعية وزيادة قدراتها 

عىل االستثامر يف مجال الزراعة. 

ولتعظيم قدرات الصندوق، قامت املنظمة 
بتعزيز برامج تنمية القدرات لزيادة 

نفاذ املنتجني إىل االئتامن الزراعي. وقد 
تم دعم مثانية اتحادات منتجني )متثل 

70 ألف من صغار املزارعني( عىل تطوير 
خطط االستثامر. وقد استطاعت ثالثة 
منها الحصول عىل االئتامن من البنوك 

لتمويلها. وقامت خمسة تنظيامت منتجة 
 أخرى بتطبيق خطط االستثامر من خالل 

وتقوم املنظمة، من خالل برنامج ترسيع 
التقدم نحو التمكني االقتصادي للمرأة 
الريفية، بدعم املرأة الريفية يف رواندا 

لزيادة دخلها والهروب من الدائرة املغلقة 
للفقر من خالل التدريب عىل التقنيات 

الزراعية، والتغذية والنظافة واالدخار 
واالئتامن وأنشطة إدرار الدخل وتنظيم 

األرسة والزراعة لالستخدام املنزيل باإلضافة 
إىل مدخالت أخرى مثل البقول املعززة 

والبطاطا واملاشية. 

وبفضل الحصول عىل قروض والدعم املادي 
الذي تم الحصول عليه من خالل املرشوع، 
ميكن للمستفيدين حاليا االستثامر وتنويع 
أنشطتهم املدرة للدخل. وقد أسهم ذلك 
يف تنويع اإلنتاج الزراعي وتحسني ظروف 

املعيشة واألمن الغذايئ والتغذية يف رواندا. 

وسائلها الخاصة بها وهناك أربعة 
تنظيامت منتجة أخرى تقوم بالتفاوض 

بشأن الحصول عىل قرض. 

وساعد املرشوع حتى اآلن، حوايل 20 
ألف من صغار املزارعني عىل الدخول يف 

حوار تفاويض مع البنوك وزيادة قدراتهم 
التفاوضية والنفاذ إىل االئتامن. وقد أدى 
ذلك إىل تحفيز قيام عملية تعلم متبادل، 

وتحسني قدرات أصحاب املصلحة عىل 
تصميم وتسليم القروض إىل األرس من 

صغار املالك، مبا يؤدي يف نهاية املطاف إىل 
تحسني سبل كسب معيشتهم. 

وبحلول عام 2015، كان الربنامج قد 
ساعد حوايل 20 ألف امرأة وأرسهن من 

أثيوبيا وغواتيامال وقريغيزستان وليربيا 
ونيبال والنيجر ورواندا عىل زيادة دخلهم، 
وتحسني أمنهم الغذايئ وتعزيز قيادة املرأة 

ومشاركتها يف عمليات صناعة القرار عىل 
املستوى الوطني ومستوى املجتمع. 

ومن خالل هذا الربنامج، قامت املنظمة 
أيضا بالعمل عىل زيادة قدرات صانعي 

السياسات عىل إدراج املساواة بني الجنسني 
يف السياسات املتعلقة باألرايض والغذاء 
والزراعة والتغذية والتوظيف يف الريف 

بهدف خلق بيئة مراعية للمنظور الجنساين 
من أجل تحقيق التمكني االقتصادي للمرأة 

يف الريف. 
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فييت نام

مزارعة فيتنامية تقوم بإزالة 
األعشاب الضارة في مشتل 

أشجار أكاسيا.
©FAO/Joan Manuel Baliellas

قامت املنظمة واالتحاد الدويل للمزارعني 
بدعم مجموعة غري رسمية مكونة من 15 

مزارع يقومون بزراعة األكاسيا يف فييت نام 
منهم ستة أرس تعيلها نساء، من أجل القيام 

باإلجراءات الرسمية لتسجيلها كمنظمة 
منتجة من خالل برنامج مرفق الغابات 

دعم املنظمات املنتجة للحد من 
الفقر يف فييت نام 

واملزارع. وقد تلقت املجموعة أيضا، التي 
كانت تدير غابات تبلغ مساحتها 57 هكتار، 
تدريبا يف مجال تنمية املرشوعات وتقنيات 
تقطيع األخشاب باإلضافة إىل مناذج ناجحة 

ملرشوعات تقوم عىل أساس الغابات. 

وبفضل التدريب عىل تحليل السوق 
والتنمية، قام سبعة أعضاء من املنظامت 

املنتجة بتجميع أموالهم وكونوا رأس 
مال أويل قدره 23 ألف دوالر أمرييك، 

الستثامرها يف إنشاء مصنع صغري لتقطيع 
األخشاب وهو ما زاد من دخل أعضاء 

املجموعة مبقدار 10 يف املائة خالل سبعة 
شهور. وتقدمت منظمة مزارعي األكاسيا 

بطلب لتصبح جمعية تعاونية وتستفيد من 
الحوافز الحكومية. 

وبصفة عامة، يعمل مرفق الغابات واملزارع 
مع أكرث من 500 منظمة منتجة وميثل 
حوايل 400 مليون شخص )10 يف املائة 

من صغار املزارعني واملزارعني األرسيني يف 
العامل(. ويساعد الربنامج فقراء الريف عىل 

تعزيز مهارات املرشوعات لديهم وبناء 
مرشوعاتهم الخاصة وزيادة النفاذ لألسواق 
والخدمات واملعرفة والوسائل التكنولوجية 

وتحسني النفاذ إىل والسيطرة عىل اإلدارة 
املستدامة للموارد الطبيعية. 

كام يهدف الربنامج أيضا إىل متكني فقراء 
الريف وتعزيز املنظامت املنتجة لتمكينها 

من املشاركة يف عمليات صناعة القرار التي 
تؤثر يف سبل كسب معيشتهم بهدف الحد 

من الفقر يف الريف. 
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ومن خالل إقامة رشاكات مع اليونيسيف 
ومؤسسات البحث الوطنية والحكومات 

الوطنية يف سبع دول تقع جنوب الصحراء 
الكربى يف أفريقيا، فقد أظهر عمل منظمة 

األغذية والزراعة املتعلقة بالحامية 
االجتامعية األثر املثمر الذي ميكن لربامج 

استكشاف إمكانات احلماية 
االجتماعية املتعلقة بالقضاء 

على الفقر

ومن ضمن املبادرة اإلقليمية لتمكني صغار 
املزارعني وتعزيز املزارع األرسية يف أوروبا 

ووسط أسيا، تقوم منظمة األغذية والزراعة 
بالعمل عن كثب مع وزارة الزراعة ووكالة 

التنمية التعاونية للزراعة يف جورجيا ملساعدة 
الجمعيات التعاونية للمزارعني عىل أن 

تصبح أكرث تنافسية وتتبنى مامرسات زراعية 
مستدامة وزيادة انتاجيتها. 

دعم السياسات لتعزيز اجلمعيات 
التعاونية الزراعية يف جورجيا 

ومن خالل هذه املبادرة، تقوم املنظمة 
بتيسري التعاون بني وكالة التنمية التعاونية 

للزراعة وبرنامج الجوار األورويب للتنمية 
الزراعية والريفية والذي ميوله االتحاد 

األورويب. وقد بدأ الربنامج يف عام 2013 
ويهدف إىل تعزيز الجمعيات التعاونية 

للمزارعني التي تركز عىل املرشوعات 
بوصفها منوذجا ميكن صغار املزارعني 

واملزارعني األرسيني من تحسني إنتاجهم 
ووصولهم لألسواق.

كام قامت املنظمة بدعم الجمعيات 
التعاونية للمزارعني يف جورجيا عىل تبني 

أنظمة إنتاج زراعية مستدامة وتعزيز 
نفاذهم إىل املعرفة والوسائل التكنولوجية 

املبتكرة التي ميكن أن تحسن جودة 
وكميات محاصيلهم. وتعترب تلك الجهود 

جزء من اسرتاتيجية الدولة الخاصة 

تحويالت النقد أن تحققه فيام يتعلق بالحد 
من الفقر يف املنطقة. 

وقد ساعد تطوير تقييامت أثر صارمة، 
النظراء  الوثيق مع  التنسيق  تتم من خالل 

الحامية  مفهوم  تعزيز  الحكوميني، عىل 
تكلفة.  وليس  استثامرا  بوصفه  االجتامعية 

النقدية  التحويالت  أن  الرباهني  وتُظهر 
ميكن أن تساعد الفقراء ومن يعانون من 

فقر مدقع يف الريف عىل زيادة مقدار 
األرايض املخصصة لإلنتاج ووضع مزيد 
من االستثامرات يف املدخالت الزراعية. 
ويف العديد من الدول التي تقع جنوب 
ليسوتو  أفريقيا مثل  الكربى يف  الصحراء 

 وزامبيا نتج عن ذلك زيادة اإلنتاج 
واألمن الغذايئ مبا أسهم يف تحسني 

بالتنمية الزراعية والتي أدت إىل زيادة 
اإلنتاج الزراعي وجودة املنتجات وزيادة 

التعاونية  بالجمعيات  الخاص  املحصول 
للمزارعني يف جورجيا. 

ومن أجل صبغ دور الجمعيات التعاونية 
بالصبغة الرسمية يف جورجيا، قامت املنظمة 

مبساعدة جورجيا عىل إعداد سجل وطني 
للمزارع، ودعمت تصميم الربامج املالية 
املوضوعة خصيصا للجمعيات التعاونية 

املسجلة. وعىل مستوى السياسات، قامت 
املنظمة مبساعدة الحكومة عىل تحسني 

أنظمة الرضائب الخاصة بالجمعيات 
التعاونية للمزارعني من خالل اقرتاح 

تعديالت عىل قانون الجمعيات التعاونية 
وقانون الرضائب. 

ظروف املعيشة والحد من الفقر يف 
الريفية.  املناطق 

واليوم، زاد عدد واضعو السياسات الذين 
يرون الحامية االجتامعية عىل أنها أحد 

التدابري الفعالة ملكافحة الجوع والحد من 
الفقر وتعزيز التنمية الريفية. ومن خالل 

إلقاء الضوء عىل األثر املثمر لتدابري الحامية 
االجتامعية مثل التحويالت النقدية، فقد 

عزز عمل املنظمة حوارات حول السياسات 
التي تتعلق بالحامية االجتامعية يف العديد 
من دول املنطقة. ويف بعض الحاالت، كام 

حدث يف زامبيا وليسوتو، فقد أدى ذلك إىل 
إحداث تغريات كبرية يف السياسات وأدى 

إىل التوسع يف تغطية الحامية االجتامعية يف 
املناطق الريفية. 



25

حتقيق نتائج وتبيان األثر

تقوم منظمة األغذية والزراعة بدعم وزارة 
الغذاء والزراعة والرثوة الحيوانية يف تركيا 

ووزارة الزراعة بأذربيجان لزيادة نفاذ 
النساء إىل خدمات االستشارات الريفية يف 
كال الدولتني. ويهدف املرشوع إىل تطوير 
أدوات ومناهج لتصميم برامج تركز عىل 

الطلب وتتعامل مع التحديات التي يواجهها 
املزارعون واملزارعات يف حياتهم، مع االعرتاف 

باالحتياجات الخاصة للمرأة يف الريف. 

تقدمي خدمات االستشارات 
الريفية اليت تراعي املنظور 

اجلنساين للمزارعات

يسهم النمو الزراعي يف الحد من الفقر 
بصورة مبارشة، من خالل زيادة دخول 

املزارعني، وبصورة غري مبارشة من خالل 
خلق املزيد من فرص العمل يف املناطق 

دعم أصحاب املشروعات الشبان 
يف جمال الزراعة لتعزيز النمو 

االقتصادي 

وألن املرأة تلعب دورا رئيسيا يف مجال 
الزراعة، فإن زيادة النفاذ العادل إىل 

خدمات االستشارات الريفية ميكن أن 
يساعدها عىل االستفادة من الفرص 

االقتصادية يف قطاع الزراعة مثل استفادة 
الرجال منها. وتؤدي خدمات االستشارات 
الريفية التي تراعي املنظور الجنساين إىل 

تعزيز معرفة املرأة، ومهاراتها وقدراتها 
اإلبداعية. ويؤدي ذلك إىل تعزيز ريادة 

األعامل ويزيد من مشاركة املرأة يف 
االقتصاد الريفي، ويحسن إنتاجها وقدراتها 

عىل إدرار الدخل. 

وتقوم املنظمة بتنمية قدرات وحدات 
إرشادية تركية وأذربيجانية لتتمكن من 

تصميم خدمات استشارات تراعي املنظور 
الجنساين للنساء يف كاستامونو وكارس 

وأنطاليا )تركيا( وساموك وكاشامز وساليان 
)يف اذربيجان(. والهدف من ذلك هو 

الريفية. ومع وضع ذلك يف الحسبان، تقوم 
املنظمة بدعم الوزارة الفيدرالية للزراعة 
والتنمية الريفية بنيجرييا من أجل القيام 

بصورة أفضل بإرشاك الشباب يف الريف يف 
مجال الزراعة من خالل برنامج توظيف 

الشباب النيجريي يف مجال الزراعة. 

الربنامج يف سبتمرب/ وقد تم تدشني 
أيلول 2014 وهو يهدف إىل خلق مزيد 

تنظيم  وتبني  الالئق  العمل  من فرص 
الرئيسية  القيمة  يف سالسل  املشاريع 

وتلتزم  الريفية.  املناطق  الفقراء يف  بني 
دوالر  مليون   230 بتخصيص  نيجرييا 

الربنامج  تكلفة  إجاميل  لتغطية  أمرييك 
املقدم  للدعم  إرشادا  والذي سيقدم 

مساعدة املُتلِقني عىل التعرف عىل مراعاة 
املنظور الجنساين يف الخدمات اإلرشادية 

الريفية وتحديد املجاالت التي تحتاج 
إىل تحسني. كام يركز املرشوع أيضا عىل 
التدريب الذي يهدف إىل تزويد هيئات 

التنمية الزراعية واملرأة الريفية بفهم 
أفضل وأدوات لتحليل كيفية تأثري العالقات 

الجنسانية عىل الظروف االجتامعية 
واالقتصادية يف املناطق الريفية. 

وقد تم حتى اآلن تدريب مائة مستشار 
يراعي املنظور الجنساين وممثيل هيئات 
تنمية زراعية مختلفة ونساء ريفيات يف 
تركيا وأذربيجان. ويتضمن املرشوع قيام 

املنظمة بجمع الدروس املستفادة وأفضل 
املامرسات حول خدمات االستشارات 

الريفية التي تراعي املنظور الجنساين بهدف 
تضمينها يف مواد تنمية القدرات. 

لخلق 750 ألف فرصة عمل للشباب يف 
قطاع الزراعة يف خالل خمس سنوات. 

 7 تدريب  بالفعل  الربنامج  استطاع  وقد 
آالف صاحب مرشوع زراعي شاب يف 
2 رجال(  3 سيدة و725 نيجرييا )893

الزراعي  اإلنتاج  يف مختلف جوانب 
مبا يف ذلك األرز وتربية األحياء املائية 
والقمح  والطامطم  والذرة  والدواجن 
وفول  النحل  وتربية  الرفيعة  والذرة 

وقد  النخيل.  وزيت  والكاسافا  الصويا 
الشباب  إنتاجية  زيادة  التدريب يف  أسهم 

الفقري وحصولهم عىل فرص عمل الئقة 
مبا لذلك من أثر إيجايب عىل الحد من 

الريف يف نيجرييا.  الفقر يف 
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2 مدرسة  قامت املنظمة بإنشاء حوايل 000
لتدريب املزارعني ملساعدة صغار املزارعني 
عىل تحسني سبل معيشتهم والخروج من 

دائرة الفقر يف الرشق األدىن ومنطقة شامل 
أفريقيا. ويعترب هذا املنهج الشامل الذي يركز 
عىل املجتمع جزء من املبادرة اإلقليمية بشأن 
الزراعة عىل نطاق صغري ويهدف إىل تحسني 

مدارس تدريب املزارعني: متكني 
صغار املزارعني من خالل الزراعة 

املستدامة

عىل ساحل املحيط الهادي يف كوستاريكا، 
1 أرسة من صيادي  يوجد أكرث من 000

الرخويات والذين يعملون يف مجال الصيد 
للحصول عىل سبل كسب عيشهم وهم 
يسهمون إسهاما ضخام يف املصائد التي 

منظمة األغذية والزراعة تدعم 
صائدات األسماك يف كوستاريكا يف 
احلصول على فرص عمل الئق  

سبل كسب العيش يف الريف من خالل نرش 
املامرسات الزراعية الجيدة ودعم املزارعني 
عىل نطاق صغري لتعزيز مهاراتهم الزراعية. 

يخيم الفقر عىل الريف يف الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا وتظل الزراعة عىل نطاق 
صغري مهملة من قبل غالبية السياسات 
املعنية بالزراعة واألمن الغذايئ والتنمية 
الريفية. ومع ذلك فإن صغار املزارعني 

يوفرون أكرث من 80 يف املائة من اإلنتاج 
الزراعي وهو ما يجعل الزراعة عىل نطاق 
صغري مفتاح تعزيز االقتصاديات املحلية 
وخلق فرص عمل الئقة وتعزيز التنمية 

الريفية يف املنطقة. 

وقد أثبتت مدارس تدريب املزارعني أهميتها 
بالنسبة لتكثيف اإلنتاج الزراعي والحد من 

الفقر يف الريف يف املنطقة وخاصة يف تونس 

تعمل عىل نطاق ضيق يف كوستاريكا. 
والعديد من هؤالء الصيادين من النساء 
الاليئ يعملن يف القطاع غري الرسمي وال 

يحصلن عىل فرص عمل الئقة. كام تدعمهن 
منظمة األغذية والزراعة يف الحصول عىل 

االعرتاف القانوين بعملهم وخلق فرص عمل 
أفضل لتحسني سبل كسب عيشهم. 

ومن ضمن تلك الجهود، قامت املنظمة 
مبساعدة صيادي الرخويات من النساء عىل 
الحصول من الحكومة عىل تصاريح رسمية 

لالستخدام املستدام. وبفضل هذا الدعم، 
ميكن لصائدات الرخويات صيد الرخويات 

بصورة قانونية والعمل يف ظروف عمل الئق 
تسمح لهم بالحصول عىل الرعاية الصحية 

ومعاش تقاعد وتأمني اجتامعي. 

واألردن. ومن خالل مدارس تدريب املزارعني، 
قامت املنظمة بنرش املامرسات الزراعية 

الجيدة واملستدامة مبا أدى إىل تقليل تكلفة 
اإلنتاج مع زيادة املحاصيل والجودة. وقد 
اكتسب املزارعون مهارات تقنية ومعرفة 
تساعدهم عىل تحسني إنتاجيتهم وزيادة 

دخلهم وأمنهم الغذايئ. كام أسهمت مدارس 
تدريب املزارعني يف تعزيز اإلدماج االجتامعي 

ومكنت الفقراء يف الريف وخاصة النساء 
وجعلتهم قادرين عىل املشاركة يف الحياة 

االجتامعية واالقتصادية يف مجتمعاتهم. 

وتعترب تلك النتائج جزء من مشاركة 
الدولة يف املبادرة اإلقليمية بشأن أنظمة 

الزراعة واألغذية املستدامة يف أمريكا 
الالتينية والكاريبي التي تسعى إىل الحد 

من الفقر يف الريف وتعزيز األمن الغذايئ 
للفقراء يف املنطقة. 

املنظمة لصائدات   ومل يتسبب دعم 
املصائد عىل نطاق  الرخويات عىل متكني 

صغري فحسب، لكنه أدى إىل زيادة 
النشاط مبا يتامىش مع  شفافية هذا 

التوجيهية  املبادئ  املذكورة يف  األهداف 
النطاق يف  املصائد صغرية  لتأمني  الطوعية 

الفقر  الغذايئ والقضاء عىل  األمن  سياق 
املنظمة يف كافة  والذي تقوم بدعمه 

العامل.  أنحاء 

وتعترب تلك النتائج جزء من مشاركة 
الدولة يف املبادرة اإلقليمية بشأن أنظمة 

الزراعة واألغذية املستدامة يف أمريكا 
الالتينية والكاريبي التي تسعى إىل الحد 

من الفقر يف الريف وتعزيز األمن الغذايئ 
للفقراء يف املنطقة. 
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غرينادا 

مزارع محيل يتفقد محاصيل 
مزروعة حديثا يف مريابيو.
©FAO/Giuseppe Bizzarri

املُسميات املستخدمة يف هذه املادة 
اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعني 
التعبري عن أي رأي مهام كان من 

جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة )الفاو( فيام يتعلق بالوضع 

القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم 
أو مدينة أو منطقة، أو رأي أي من 

السلطات التابعة لها، أو ترسيم 
حدودها أو تخومها. كذلك ال تعني 

اإلشارة إىل رشكات بعينها أو منتجات 
بعض املصنعني، سواء كانت مسجلة 

أم ال، أن املنظمة تويص بها أو تؤيدها 
عىل حساب منتجات أخرى مل يتم 

ذكرها وذات طبيعة مشابهة.  

 ©FAO, 2017

تشجع منظمة األغذية والزراعة 
استخدام واستنساخ ونرش املواد 

الواردة يف هذه املادة اإلعالمية. ما مل 
يشار إىل غري ذلك، ال يجوز نسخ املواد 

أو تنزيلها وطباعتها ألغراض إعداد 
دراسة أو بحث خاص أو ألغراض 

التدريس، أو الستخدامها يف املنتجات 
أو الخدمات غري التجارية، رشيطة 
أن يتم اعتامدها من قبل املنظمة 

باعتبارها صاحب املصدر واملؤلف، 
وليس هناك ما يشري ضمناً إىل تأييد 

املنظمة لوجهات نظر املستخدمني أو 
املنتجات أو الخدمات بأي شكل من 

األشكال. 
يجب توجيه جميع طلبات الرتجمة 

وحقوق االقتباس وحقوق إعادة البيع 
وغريها من الحقوق املتعلقة باالستخدام 

 التجاري إىل العنوان التايل:
.copyright@fao.org

املنتجات اإلعالمية الخاصة باملنظمة 
متاحة عىل املوقع اإلليكرتوين للمنظمة

(www.fao.org/publications)

وميكن رشاؤها عرب
.publications-sales@fao.org

صورة الغالف: 
 للمنظمة

    ©FAO/Sebastian Liste/NOOR

متت الطباعة عىل ورق صديق للبيئة. 



املساعدة يف القضاء عىل 
الجوع وانعدام األمن 
الغذايئ وسوء التغذية

خفض الفقر يف املناطق 
الريفية

بناء أنظمة زراعية وغذائية 
شاملة وفعالة
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جعل الزراعة والحراجة 
ومصايد األسامك أكرث 

إنتاجية واستدامة

زيادة قدرة سبل املعيشة 
عىل الصمود أمام 

التهديدات واألزمات 

العمل االسرتاتيجي 
ملنظمة األغذية والزراعة  

متثل األولويات الرئيسية الخمسة، أو 
األهداف االسرتاتيجية ملنظمة األغذية 

والزراعة، املجاالت األساسية لعملنا املتعلق 
بدعم الدول األعضاء للقيام بالقضاء عىل 

الجوع وسوء التغذية والفقر يف العامل 
بصورة مستدامة. 

الغذاء والزراعة 
يف خطة التنمية 

املستدامة لعام 
2030

لتحقيق تلك األهداف، تعمل منظمة 
األغذية والزراعة من خالل خمسة برامج 

اسرتاتيجية، تعزز قيادتنا الفنية بينام تتوىل 
دمج النوع االجتامعي والحوكمة والتغذية 

وآثار تغري املناخ بصورة كاملة يف كافة 
جوانب عملنا. 

إننا ملتزمون بدعم الدول يف تنفيذ خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030

تعترب األهداف السبعة عرش للتنمية املستدامة الواردة يف خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030 مجموعة من األولويات العاملية التي تبنتها الدول 

يف شهر سبتمرب/أيلول 2015 لوضع نهاية للفقر والجوع وتحقيق استدامة 
املوارد الطبيعية عىل كوكبنا وضامن الرخاء للجميع. 

يتخلل الغذاء والزراعة كافة جوانب أهداف التنمية املستدامة وتكمن يف 
صميم خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 

ومن خالل نهج متكامل كان يهدف إىل التعامل مع األسباب الجذرية للفقر 
والجوع، واإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية وعدم ترك أحد يتخلف عن 

الركب، فإن العمل االسرتاتيجي ملنظمة األغذية والزراعة يتامىش بصورة 
كبرية مع أهداف التنمية املستدامة. 

وتعد خربتنا التقنية واسعة النطاق، إىل جانب خربتنا الطويلة يف العمل مع 
رشكاء التنمية واملهارات الفريدة التي نتمتع بها يف األبعاد الثالثة للتنمية 

املستدامة )االجتامعية واالقتصادية والبيئية( تؤهل منظمة األغذية والزراعة 
ألن تكون حليفا مثينا للدول يف تنفيذ ومتابعة أهداف التنمية املستدامة. 

وملعرفة املزيد، يرجى الرجوع إىل موقعنا بشأن عمل املنظمة فيام يتعلق 
بأهداف التنمية املستدامة. ويتم تحديث تلك الصفحة بصورة مستمرة بأحدث 
التطورات التي تتعلق باألغذية والزراعة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030. 


