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  المرشح شفیق تـــــومي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 : الزراعة

  :معطيات تفيد في خطة التنمية
  مليار دوالر  188.7:إجمالي الناتج المحلي 

  مليون 35.98: تعداد السكان
 % 36: الريف  نسبة سكان

  %100:االلتحاق بالمدارس الطور االبتدائي 
  3.2:انبعاث أوكسيد الكربون 

  %6.22: المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني 
 %79: توافر مياه الشرب في المناطق الريفية

  سنة 73: متوسط العمر طوال الحياة
  4,470: نصيب الفرد من الدخل القومي للفرد بالدوالر األمريكي

  
  

  :طرحت الزراعة والتنمية الريفية المستدامتان رؤيا جديدة
  

االقتصادية والثقافية -االجتماعية كن يساعد سكان الريف على إرضاء طموحاتهمالغذائي فقط من خالل زيادة اإلنتاج، ول قطاع زراعة ال يؤمن األمن 
  ."احتياجاتهم المستقبلية وحماية وصون قاعدة الموارد الطبيعية لتلبية

  

 14ث حدد الفصل حي 1992قمة األرض في ريو الذي عقد عام  أقرت أهمية مفهوم الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين وتم التأكيد عليها في مؤتمر
وفي مؤتمر القمة العالمي للتنمية  .البرامج والخطوات المحددة المطلوبة لتشجيع الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين 21من جدول أعمال القرن 

 صالح حول الزراعة كإطار عمل  14، تم إعادة التأكيد على الفصل 2002جوهانسبرج عام  الذي أقيم في) سنوات بعد مؤتمر ريو 10(المستدامة 
وإلى جانب اإلسهام في الزراعة والتنمية . ملموسة لتحقيق هذا الهدف والتنمية الريفية المستدامتين، كما تم تجديد االلتزامات الدولية التخاذ خطوات

برعاية الحوار بين أصحاب الشأن  ،14المتحدة للفصل  المستدامتين من خالل برامجها ومشروعاتها، تقوم الفاو، بصفتها مدير مهام األمم الريفية
بالنيابة عن جميع أصحاب  14 الريفية المستدامتين وتقدم التقارير للجنة التنمية المستدامة حول تقدم تنفيذ الفصل وتيسير مبادرة الزراعة والتنمية

  .الشأن
 

جحة اقتصاديًا وعادلة اجتماعيًا ومالئمة ثقافيًا وإنسانية وتعتمد على ونا تعتبر الزراعة والتنمية الريفية مستدامتين عندما تكون ممارساتهما سليمة بيئياً 
  .شامل منهج علمي

  

برونتالند للبيئة والتنمية كوسيلة لتحويل االنتباه بعيدًا عن المصالح  للجنة 1987قدم مفهوم الزراعة والتنمية الريفية المستدامتان ألول مرة في تقرير عام 
مفهوم الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين في أوائل  وظهر. يتضمن األهداف البيئية واالجتماعية واالقتصادية بشكل شاملالضيقة ونحو نهج  القطاعية

   .كل من البلدان المتقدمة والنامية اهتمام أكبر على مسائل االستدامة في العمليات الزراعية وعمليات التنمية الريفية في التسعينيات كإطار لتركيز
 

المستدامتين بعض  بين أصحاب الشأن المهتمين على اإلطار النظري لتنفيذ الزراعة والتنمية الريفية ريو، واجهت الجهود األولى لبناء إجماع بعد
، تم اعتماد عدد من النهج التي تسعى لتنفيذ أجزاء من جدول 1997 سنوات في 5بعد االنعقاد ب: ومع ذلك، فمنذ قمة مؤتمر األرض. المصاعب

واليوم ينظر إلى الزراعة والتنمية الريفية المستدامتان   .والتنمية الريفية المستدامتين كتيار سائد في الفاو وغيرها من المتخصصين في التنمية مال الزراعةأع
  .عام سيجلب تحقيقه نجاح األهداف اإلنمائية لأللفية واألغراض ذات الصلة كنموذج للتنمية الشاملة وهدف

  

وتتضمن النجاح االقتصادي والمالئمة الثقافية والعدالة االجتماعية  والتنمية الريفية المستدامتان إطارًا يشمل مبادئ التنمية المستدامةتقدم الزراعة 
  :عديدة ومرتبطة إن وسائل تحقيق الزراعة والتنمية الريفية المستدامتين. واإلنتاجية طويلة المدى والسالمة البيئية

 تعلقة بالتنمية التي تركز على السكان بالممارسات الجيدة الم  -1
 المعيشة المستدامة  وسبل -2
 والممارسات الزراعية البيئية السليمة  -3
 وإدارة الموارد الطبيعية التي تعتمد على المجتمع  ونظم الغابات المستدامة -4



 الزراعة األصلية  وتنمية السياسات التشاركية ونظم -5
 ة وشروط العمل العادلة والممارسة الزراعية الجيد -6
  . المتساوية للحصول على المياه واإلمكانية -7

  

كمدير « FAO »وتم تعيين الفاو  21تنفيذ جدول األعمال  وفي أعقاب قمة ريو، أسست األمم المتحدة لجنة للتنمية المستدامة لرصد التقدم في
الفاو حوارات  شروعاتها الخاصة بها، ترعىالزراعة والتنمية الريفية المستدامتين من خالل برامجها وم إلى جانب المساهمة في. 14لمهام الفصل 

 والتنمية الريفية المستدامتين وجماعة أدلبودن من أجل الزراعة والتنمية الريفية مبادرة الزراعة -أصحاب الشأن المتعددين وتيسر منبري أصحاب الشأن
، باإلنابة عن كافة أصحاب 14لمستدامة حول التقدم في تنفيذ الفصل ا المستدامتين في مناطق الجبال وترفع التقارير للجنة الزراعة بالفاو ولجنة التنمية

   .الشأن
الخمسة وسوف يتطلب تحقيق أهداف التنمية الزراعية والريفية المستدامة، التي تشمل خفض التبعية الغذائية إلى  أكثر من النصف على األقل خالل 

على الرغم من أن التنمية الزراعية . و النزوح الريفي إلى المدن قر واالغتراب االجتماعيسنة القادمة إجراء تحوالت جذرية صوب التخفيف من وطأة الف
 فيايا والريفية المستدامة مازالت هدفا إنمائيا سليما، فان التطورات الجديدة بل ومتضاربة في بعض األحيان قد غيرت بسرعة من التصورات والقض

 ". مجتمع الزراعة والريف
مكانيات هائلة لإلسراع بوتيرة التنمية إال أن منافعها تتخطى بسهولة أولئك الذين يعيشون خارج االقتصاد الحديث أو ال يتصلون به إال إ الدولةوقد توفر 

 اتخاذ القرارات إال أن ذلك أيضا فيدى إلى زيادة مشاركة المجتمع يؤ مما  الميادينكثير من   في ةص دور الحكوميتقلنتمكن من وقد . بصورة واهية
  .المناطق الريفية فياالستثمارات واإلنفاق  فيالخدمات، وخفض  فيسبب حدوث فجوات يمكن أن ي

قطاع  فيدى إلى حدوث نمو سريع يؤ إعادة تشكيل أنماط استهالك األغذية مما  في العمرانيالدخل والتوسع  فيوفى نفس الوقت، أخذ االرتفاع  
  . لقريبة من المدنالمناطق ا فيالثروة الحيوانية وتوسع الزراعة 

إذ يتعين توسيع نطاق مفهوم هذه . إطار التنمية الزراعية والريفية المستدامة فييمكن أن تكون مفيدة  التيتسخير هذه القوى  فييتمثل  التحديإن 
مجال  فيرى أن التقدم نو . الرشيد التنمية ليشمل االستدامة االجتماعية والمؤسسية واالقتصادية وال يقتصر على صيانة الموارد الطبيعية واستخدامها

   فيالتنمية الزراعية والريفية المستدامة يتطلب العمل 
  : ثالثة مجاالت رئيسية

  :بناء القدرات وتعزيز المؤسسات
ويعنى ذلك . همفالعماد الرئيسى للتنمية الزراعية والريفية المستدامة هو بناء قدرات الناس لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة في أعمال تنميت 

 :الحصول

 على التعليم األساسي،   -1
 والمعارف الفنية والبيئية واالقتصادية،  -2
 .وتبادل المعلومات والخبرات -3

  . غير أن الكثير من المعلومات غير متاح أو ال يمكن الحصول عليه وخاصة بالنسبة للمزارعين الفقراء 
إن بناء القدرات قد تكون له فائدة كبيرة ما لم تتوافر المؤسسات . موضع اهتمامهمواألدهى من ذلك، أن الفرص ضئيلة أمام الحوار بشأن المسائل 

ففي الوقت الذي دخلت فيه الحكومات المتعاقبة والوكاالت العامة في شراكات جديدة مع المجتمع المدني ." الفعالة التي تتيح استخدام هذه القدرات
 . ية والتشريعية لهذه الشراكات الجديدة في حاجة إلى تعزيزوالقطاع الخاص، مازالت األبعاد المؤسسية واإلدار 

ففي داخل الحكومة ذاتها، تحتاج ". وتحتاج المنظمات غير الحكومية وجماعات المزارعين إلى صكوك قانونية وأدوات إدارة للعمل بصورة مستقلة
  .والتجارة إلى الدخول في اتفاقيات تعاونية جديدة لتعزيز التنمية الريفيةالوزارات واألجهزة التي تتعامل مع الزراعة والبيئة والتعليم والصحة والنقل 

  :تعبئة االستثمارات
تدفق المساعدات اإلنمائية على القطاع من الجهات المتبرعة  فيالزراعة اقتطاعات مثيرة للقلق  فيلقد واكب انخفاض االستثمارات من القطاع العام  

  :طلوب هوإن الم. الثنائية ومتعددة األطراف



  :لالستثمار تحقق أقصى قدر من المنافع من خالل إستراتيجية  -
يمكن أن تطلق، بدورها، التدفقات االستثمارية من  التيتوجيه الموارد الحكومية المحدودة إلى المنافع العامة مثل البيئة األساسية للنقل   -1

 . القطاع الخاص
 في، لمياالعتيسرها زيادة التكامل  التي، المدنيواألعمال التجارية والمجتمع  ةمويمكن أن تساعد التحالفات والشراكات الجديدة بين الحكو  -2

 . إعادة تحديد األدوار التقليدية للمساعدات المالية والفنية الخارجية
النشاطات ذات  فيوالتجارة لتوفير األموال الالزمة الستثمارات القطاع العام  العالميوقد تظهر أيضا فرص وآليات جديدة مثل صندوق البيئة  -3

  .الصلة بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة

  :استحداث التكنولوجيات التي تزيد اإلنتاجية وتحافظ على الموارد الطبيعية
ء أنفسهم ال فالفقرا. فاحتياجات المزارعين الفقراء من التكنولوجيا، وجهود البحث الالزمة لتدعيمها، هائلة إال أن الطلب الفعال عليها منخفض للغاية 

  :والمطلوب هو. يستطيعون تحمل تكاليفها أو ما يتصل بها من مستلزمات مثل الماء واألسمدة وقوى العمل اإلضافية

 . زيادة تمويل القطاع العام للبحوث واإلرشاد في المجال الزراعي وقد يكون ذلك في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص  -1
 تاج التي تحد من استنزاف األراضي والمياه والموارد البيولوجية الناجم عن التكثيف الزراعي، وتشمل الخطة المحتملة وضع ونشر نظم اإلن -2
 ) مثل الزراعة العضوية واإلدارة المتكاملة لآلفات والزراعة المختلطة بالغابات(والتكنولوجيات الصديقة للبيئة التي تشمل نظم اإلدارة المتكاملة  -3
 .غذيةوالتكنولوجيات التي تضمن سالمة األ -4
  .وال ينبغي تجاهل المنافع المحتملة التي قد تقدمها تكنولوجيا التحويل الوراثي في المستقبل  -5

أن نعزز من دور البنوك و الصناديق إذ يتعين علينا، . إن ضرورة أن نهتدي بهذه التحديات الثالثة لدى تشكيل برامج التنمية الزراعية والريفية المستدامة
تعزيز التنمية الزراعية والريفية المستدامة على الصعيد الوطني بالتعاون مع شركائها في وزارة الفالحة و التنمية الريفية وغيرها من  تمويل وباعتبارها جهة 

 منظمات الحكومية والمجتمع المدنيال


