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والنامية،  المتقدمة  البلدان  كل من 
السائد  الشكل  األسرية  الزراعة  تمثل 

للغذاء.  الرئيسي  المصدر  وكذلك  الزراعي  لإلنتاج 
والشعوب  الفالحين،  األسريون  المزارعون  ويشمل 

والصيادين،  التقليدية،  والمجتمعات  األصلية، 
المجموعات  من  والعديد  والرعاة،  الجبال،  ومزارعي 

التي تمثل كل منطقة وكل مجمع حيوي  األخرى 
العالم. في 

ونظرًا لعدم التجانس الهائل بين المزارعين األسريين 
في جميع أنحاء العالم، ال يوجد تعريف واحد للزراعة 

األسرية. ويمكن اعتبارها »وسيلة لتنظيم اإلنتاج 
الزراعي، والغابات، ومصايد األسماك، واإلنتاج 

الرعوي، وتربية األحياء المائية التي تديرها وتشغلها 
األسرة وتعتمد في الغالب على رأس مال وعمل 

األسرة، بما في ذلك النساء والرجال على حٍد سواء« 
)منظمة األغذية والزراعة، 2014(

ترتبط األسرة والمزرعة بقوة، حيث توفر األسرة 
الجزء الرئيسي من القوى العاملة وتتحكم في 

المزرعة. وتمثل  التي تعتمد عليها  الرئيسية  الموارد 
األسرة والمزرعة وحدة واحدة تتطور باستمرار، 

واالجتماعية  والبيئية  االقتصادية  الوظائف  وتحقق 
اإلقليمية. داخل شبكاتها  والثقافية 

المزارعون األسريون، نظرًا لطبيعتهم  ويلعب 
متعددة األبعاد، دورًا رئيسيًا في المساهمة في 

األمن الغذائي والتغذية، وإدارة الموارد الطبيعية، 
الريفية والحفاظ على  المجتمعات  وضمان تماسك 

الثقافي. التراث 

وينتج المزارعون األسريون غالبية األغذية في 
الصحية  الغذائية  الوجبات  العالم، ويوفرون 

إنهم مستثمرون  ثقافيًا.  والمالئمة  المتنوعة 
رئيسيون في القطاع الزراعي ويعتبروا أساس 

 وضع المزارعين األسريين في بؤرة 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة
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الريفية،  المناطق  التجارية واالقتصادية في  الهياكل 
مما يولد فرص عمل داخل وخارج المزرعة، ويساهم 

بشكل كبير في نمو االقتصاد الريفي.

وهم يعززون اإلدماج االجتماعي واالقتصادي، 
الريفية، ويقدمون خدمات  المعيشة  وتحسين سبل 

شاملة، ويضعون حلواًل مبتكرة للسوق تربط بين 
والريفية. الحضرية  المناطق 

والزراعة،  لألغذية  البيولوجي  التنوع  حماة  وهم 
مع  الطبيعية  الموارد  استمرارية  ويضمنون 

واألشجار  والماشية  المحاصيل  بين  التآزر  زيادة 
مستدامة  وغذائية  زراعية  نظم  خلق  أجل  من 

الصمود. على  وقادرة 

وهم يربطون بين الماضي والحاضر والمستقبل، 
والهوية،  والتقليدية،  المحلية  المعارف  وينقلون 

الثقافي، والقيم االجتماعية، ويعززون  والتراث 
المجتمع. وألنهم  االجتماعية ورفاهية  العدالة 

يضربون بجذورهم بقوة في تربة مجتمعاتهم، فهم 
في وضع يؤهلهم لتقديم حلول سياقية وشاملة 

وطويلة األجل للمشاكل التي تنشأ.

للمزارعين  إيجابية، يمكن  أطر  وفي ظل تطبيق 
األسريين لعب دور محوري في المساهمة في 

الوقت في االستدامة االقتصادية والبيئية  ذات 
الريفية.  والمناطق  للزراعة  والثقافية  واالجتماعية 

للزراعة األسرية  المتحدة  ويمثل عقد األمم 
2019-2028 إطارًا يمكن للبلدان من خالله 

الالزمة  واالستثمارات  العامة  السياسات  تطوير 
لدعم الزراعة األسرية من منظور كلي، وإطالق 
األسريين  للمزارعين  التحويلية  لإلمكانات  العنان 

المستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق  في  للمساهمة 



6

الفقر في الريف
يعيش ما يقرب من 80% من فقراء العالم 	 

والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي 
يعتمدون  الريفية، معظمهم  المناطق  في 

على اإلنتاج الزراعي من أجل البقاء.
معظم فقراء الريف هم من صغار منتجي 	 

األغذية الذين يعتمدون على الزراعة وتربية 
األحياء المائية في الغذاء والدخل لكنهم 

يواجهون العديد من الصعوبات في الوصول 
إلى الموارد والفرص واألسواق اإلنتاجية.

المزارع العائلية )الزراعة(
هناك أكثر من 600 مليون مزرعة في العالم.	 
90% من المزارع يقوم بتشغيلها 	  أكثر من 

فرد أو أسرة وتعتمد المزارع في المقام 
األول على عمل األسرة.

تشير التقديرات إلى أن المزارع العائلية 	 
تشغل ما بين 70 إلى 80% من األراضي 

الزراعية وتنتج أكثر من 80% من األغذية في 
العالم من حيث القيمة.

تمثل المزارع التي تقل مساحتها عن 1 هكتار 	 
70% من جميع المزارع في شتى بقاع 

العالم، ولكنها ال تشغل سوى 7% من مجموع 
األراضي الزراعية. وتمثل المزارع األكبر قلياًل 

بين 1 و2 هكتار 14% من جميع المزارع 
 وتشغل 4% من األراضي، بينما تمثل 

المزارع التي تتراوح مساحتها بين 2 و5 
هكتارات 10% من جميع المزارع وتشغل %6 

من األراضي.

تدير أكبر 1% من المزارع في العالم أكثر من 	 
70% من األراضي الزراعية في العالم.

مصايد األسماك الصغيرة
مشغلين على 	  90% من الصيادين   يمثل 

نطاق صغير.

على 	  المشتغلين  الصيادين  90% من  أكثر من 
النامية. البلدان  في  يعيشون  نطاق صغير 

تمثل مصايد األسماك الصغيرة نصف إنتاج 	 
المصايد الطبيعية في البلدان النامية.

الرعاة
يقوم ما يقدر بنحو 200 مليون من الرعاة 	 

تغطي  برعاية حيواناتهم في المراعي التي 
ثلث سطح األرض.

يستمد حوالي 500 مليون راعي قوتهم من 	 
والرعي المرتحل وشبه  تربية الماشية البدوية 

المرتحل ورعي قطعان الماشية المنتجعي.

حقائق وأرقام رئيسية
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الزراعة الجبلية
الزراعة الجبلية هي زراعة أسرية إلى حٍد كبير. يعاني 	 

حوالي 40% من سكان الجبال في البلدان النامية 
والبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية - أي حوالي 

300 مليون شخص - من انعدام األمن الغذائي، 
ويعاني نصفهم من الجوع المزمن.

وتمثل الجبال أنظمة بيئية رئيسية، توفر السلع 	 
والخدمات، مثل الماء والغذاء والطاقة، لكوكب 

األرض بأكمله، وتوفر وتنظم ما يصل إلى 
80% من موارد المياه العذبة في العالم.

زراعة الغابات
يتضمن المزارعون األسريون المجتمعات التي 	 

تعيش في الغابات. يعيش حوالي 40% من 
سكان الريف الذين يعانون من الفقر المدقع في 
مناطق الغابات والسافانا.  وقد خلقت المجموعة 

الفريدة لموارد الغابات والمزارع أنظمة معقدة 
إلدارة الموارد الطبيعية في جميع أنحاء العالم.

يوفر منتجو الغابات والمزارعون 80% من 	 
األغذية في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.

الشعوب األصلية
تدير الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 	 

33% من الغابات.

يعيش أكثر من 370 مليون من السكان 	 
األصليين في أكثر من 90 دولة في جميع 

أنحاء العالم.
ال تشكل الشعوب األصلية سوى حوالي %5 	 

 %15 من سكان العالم، لكنها تمثل حوالي 
من فقراء العالم.

التقليدية 	  السكان األصليين  أراضي  وتمثل 
حوالي 22% من سطح األرض في العالم 
وتتداخل مع المناطق التي تحتوي على %80 

التنوع البيولوجي للكوكب. من 

الشباب
على الرغم من أنه من المتوقع أن يزيد عدد 	 

الشباب في العالم، إال أن فرص العمل 
المتاحة للشابات والشبان ال تزال محدودة - 
ال سيما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون في 

المناطق الريفية في البلدان النامية.

نساء الريف
50% من العمل 	  تقوم النساء بحوالي 

 %15  الزراعي، لكنهن ال يمتلكن إال نسبة 
من األراضي الزراعية.

وفي مقابل كل 100 رجل يعيش في فقر مدقع، 	 
توجد 122 امرأة تعاني من الفقر المدقع.
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كبيرة  بإمكانيات  المزارعون األسريون  يتمتع 
الغذائية  النظم  رئيسية في تحقيق  بوصفهم عناصر 
المستدامة والشاملة والحفاظ عليها، وبالتالي في 
المستدامة.  التنمية  المساعدة في تحقيق أهداف 

يعمل عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية كإطار 
المزارعين األسريين على استغالل كامل  لمساعدة 

طاقاتهم في اإلسهام في جدول أعمال التنمية 
.2030 المستدامة 

يسهم عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
المستدامة  التنمية  كبيرة في خطة   مساهمة 

لعام 2030 من خالل تعبئة االلتزام واإلجراءات 
المستدامة من خالل  التنمية  لتحقيق  العالمية 

أبعادها الثالثة - االقتصادية واالجتماعية والبيئية - 
ومتكاملة. متوازنة  بطريقة 

يعزز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية اإلجراءات 
المتكاملة التي تدعمها سياسات متماسكة 

البيئية  وشاملة لعدة قطاعات، والتي تعالج األبعاد 
بين  وتربط  الريفية  للتنمية  واالقتصادية واالجتماعية 
السياقات اإلنسانية والتنموية والسالم، مع وضع 

الناس وسبل عيشهم الزراعية في بؤرة االهتمام.

يحرص عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية على أال 
يترك أحدًا خلف الركب. ويمكن أن تسهم العديد من 
العوامل في تجربة شخص أو مجموعة فيما يتعلق 

بالضعف مثل: الفقر والمعايير الغذائية السيئة 
ونقص الفرص وتدني مستوى المعيشة باإلضافة 

إلى تقاطع حاالت عدم المساواة »القائمة على 
المجموعة«. وتعالج الركائز المختلفة لخطة عمل عقد 

األمم المتحدة للزراعة األسرية القضايا التي يمكن أن 
تسهم في معالجة الضعف وعدم المساواة والتمييز 

 عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية 
وأهداف التنمية المستدامة
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والتهميش. إن تحسين رفاه المزارعين األسريين 
يساعد في تحويل إمكاناتهم إلى واقع، مما يجعلهم 

عناصر تسهم في التغيير وفي تحقيق العديد من 
أهداف التنمية المستدامة.

يطبق عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية نهجًا 
يعتمد على العالقات. التنمية المستدامة وفقًا 

لطبيعتها هي متعددة األبعاد وترتبط بأهداف التنمية 
المستدامة ارتباطًا وثيقًا مع بعضها بعضًا. وتساعد 
ركائز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية في تحديد 
الروابط بين أهداف التنمية المستدامة بما يساعد 
على تحديد اإلجراءات ذات األولوية، ويساعد على 

تقليل مخاطر اتخاذ إجراءات خاصة بقطاعات يقوض 
بعضها البعض، وبالتالي يعزز تنفيذ خطة عام 2030 

بصورة أكثر كفاءة.

يعزز عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية تعدد أبعاد 
المزارعين األسريين للعمل بشأن تحقيق جميع 

أهداف التنمية المستدامة. المزارعون األسريون 

هم عناصر فاعلة رئيسية في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة ألنهم قادرون على التعامل بشكل 
شامل مع مختلف جوانب التنمية المستدامة. 

ويقوم عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية بدمج 
األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة - النمو االقتصادي 
واإلدماج االجتماعي وحماية البيئة – ويدعم المشاركة 

والشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة، بما ييسر 
عملها بشأن أهداف التنمية المستدامة المتعددة 

والمترابطة مع تحقيق فوائد من خالل أبعاد 
االستدامة والتنمية.

للزراعة األسرية على  المتحدة  األمم  يركز عقد 
أحد  يمثل  والذي  األسريين  المزارعين  تمكين 

المستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  دوافع 
للزراعة األسرية على  المتحدة  األمم  ويركز عقد 

وبناء  المعرفة  وتبادل  االبتكار  على  التحديد  وجه 
كأساس  التكنولوجيا  ونقل  إلى  والوصول  القدرات 

أهداف  لتحقيق  واستراتيجيات  إجراءات  لصياغة 
المستدامة. التنمية 
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للمزارعين  يمكن 
الفقراء  األسريين 

حالة  ينتقلوا من  أن 
حالة  إلى   الكفاف 
لتوليد  فرص  خلق 

وتعد سياسات  الريفية.  المناطق  الدخل في 
المرنة  العيش  وسبل  االجتماعية  الحماية 

الفقر  مصيدة  من  للخروج  أساسيين  عنصرين 
الفرص. وتوفير 

األسريين  للمزارعين   يمكن 
مرنة  زراعية  ممارسات  تنفيذ 
فرصا  تخلق  اإلنتاجية  وعالية 
إن سياسات  الدخل.  لتوليد 

الموارد  إلى  تحسين وصولهم 
والخدمات  اإلنتاجية  والمدخالت  الطبيعية 

اإلنتاجية. لقدراتهم  العنان  تطلق  خاصة  ألغراض 

يقوم المزارعون 
األسريون بتمكين 

أنظمة غذاء متنوعة 
يمكن أن تخلق فرص 

عمل في المناطق 
الريفية وتؤثر بصورة إيجابية على الحراك بين 
الريف والحضر خاصة بالنسبة للشباب. إنهم 

في حاجة إلى الوصول إلى البنية التحتية 
والتكنولوجيا واالبتكارات المخصصة التي تلبي 

احتياجاتهم من أجل تحسين مستقبلنا المشترك.

الضروري االستعانة  من 
غذائية  نظم  لتحقيق  بالمزارعات 

وتعد  وشاملة.  ومنتجة  مستدامة 
فيما  الجنسين  بين  المساواة 
إلى  الوصول  بتحسين  يتعلق 

أكبر  بصورة  والمشاركة  والتكنولوجيا  الموارد 
في صنع القرار خطوة أساسية نحو خلق العالم 

نريده. الذي 

يمكن للمزارعين األسريين ومنظماتهم أن 
يقدموا خدمات ريفية شاملة للجميع والمساهمة 

في التنمية اإلقليمية. إن تحسين الوصول 
القدرات في  وتنمية  األساسية  الخدمات  إلى 
المزارعين  لجعل  أساسي  أمر  الريفية  المناطق 

التغيير. عوامل  أحد  األسريين 

العمل مع المزارعين 
األسريين، وتعزيز 

أهداف التنمية 
المستدامة
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يمكن للمزارعين األسريين تمكين 
النظم الغذائية التي تعزز التكامل 
المستدام بين المناطق الحضرية 

والريفية. في ظل توافر حلول 
لسكان  يمكن  مبتكرة،  سوق 

بأطعمة  االستمتاع  والحضرية  الريفية  المناطق 
وآمنة. ومغذية  صحية 

يمكن للمزارعين األسريين 
المساهمة في تحويل النظم 
الغذائية وجعلها أكثر استدامة. 

السياسات  تدعم  أن  ويجب 
الحد من  األسريين في  المزارعين 

بشكل  الطبيعية  الموارد  وإدارة  األغذية  فاقد 
وفعال. مستدام 

تعزيز  األسريين  للمزارعين  يمكن 
على  األكثر قدرة  الغذائية  النظم 

المناخ.  تغير  أمام   الصمود 
المزارعين  قدرة  تحسين  ويعتبر 

مع  التكيف  على  األسريين 
مسبق  شرط  بالمناخ  المرتبطة  الصدمات 

إمكاناتهم. إلطالق 

للمزارعين  يمكن 
الحفاظ على  األسريين 

البيولوجي  التنوع 
والثقافة.  والبيئة 

التراث  حماية  وتمثل 
التحول. هذا  بؤرة  والطبيعي  الثقافي 

إن تعزيز قدرات 
المزارعين األسريين 

ومنظماتهم يجعلهم 
قادرين على 

خدمة مجتمعاتهم 
بشكل أفضل. وسوف يؤدي االعتراف بهم 

دعم  إلى  لهم  تمكينية  بيئة  وتوفير  ومشاركتهم 
للتغيير. كعوامل  إمكاناتهم 



 خطة عمل عالمية 
 للعمل سويًا 
من أجل أهداف مشتركة
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الرؤية الخاصة بعقد الزراعة األسرية

خلق عالم تزدهر فيه النظم الغذائية والزراعية المتنوعة والصحية 
القادرة  والحضرية  الريفية  المجتمعات  تتمتع  والمستدامة، حيث 

على الصمود بنوعية حياة عالية الجودة بكرامة وإنصاف وتتحرر من 
والفقر. الجوع 

الزراعة األسرية ضرورية لتحقيق هذه الرؤية.

ينبغي أن تقوم السياسات والبرامج واللوائح الملموسة التي 
الحالية والمقبلة بحماية وتوسيع نطاق  احتياجات األجيال  تراعي 

الترابط واإلدماج والقدرة االقتصادية للمزارعين األسريين ووضع 
التنمية المستدامة التي تسهم في  تنوعهم في صلب عملية 

تحقيق جدول أعمال 2030. ويجب أن تبدأ هذه الرحلة اآلن.

ولتحقيق رؤية خطة العمل العالمية الخاصة بعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، توفر الخطة إرشادات 
مفصلة للمجتمع الدولي بشأن إجراءات جماعية ومتسقة وشاملة يمكن اتخاذها لدعم المزارعين األسريين. 
وهي تمثل منهج شامل يدعم الجهود الرامية للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة في سياق الوصول 

التدريجي لتلبية الحق في الحصول على غذاء كافي.

وألن خطة العمل العالمية صممت باالعتماد على سبع ركائز عمل يعزز كل منها اآلخر، فإنها توصي بتطبيق 
سلسلة من اإلجراءات المترابطة على المستوى المحلي والمستوى العالمي. ويجب أن تراعي أية تدخالت 

تم تطويرها خالل العقد دائًما تنوع المزارعين األسريين. وينبغي أن تركز على السياق، وأن تتكيف مع 
نجاح  ولضمان  المحلية.  واالجتماعية-االقتصادية  االجتماعية-الثقافية  والظروف  والوطنية  اإلقليمية  الظروف 

عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، ينبغي لجميع اإلجراءات أن تضع المزارعين األسريين في بؤرة االهتمام 
وأن يتم تنفيذها من خالل عمليات تصاعدية وتشاركية وشاملة.



 الركيزة 1.
 تطوير بيئة 

 سياسات تمكينية 
لتعزيز الزراعة األسرية
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بناء بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مواتية،  إن 
تستند إلى االلتزام القوي والمستمر من جانب 

جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، هو الشرط 
المسبق الذي يمكن المزارعين األسريين من قيادة 

عملية التحول نحو نظام زراعي وأغذية صحية 
أكثر استدامة. ومغذية 

الكافية،  الموارد  توافر  التمكينية  البيئة  وتعني 
الفعالة.  المؤسسية  والترتيبات  والحوكمة، 

األسريين  للمزارعين  الفرصة  إتاحة  ويجب 
آليات،  في  الكاملة  للمشاركة  ومنظماتهم 

القطاعات،  متعددة  وعمليات  ومنصات، 
إلى  باإلضافة  الفاعلة،  الجهات  ومتعددة 

والتوعية. الدعوة  أنشطة  في  المشاركة 

الشاملة وااللتزامات والشراكات  العمليات  وستؤدي 
القطاعية  السياسات  التحول من  إلى  الحقيقية 

إلى مجموعة معقدة من االستراتيجيات  التقليدية 
بالسياقات والتي تقدم  الخاصة  والبرامج الشاملة 

ولطبيعتهم  األسريين  للمزارعين  الكافي  الدعم 
األبعاد. متعددة 

الطريق الى االمام:
واستثمارات وأطر مؤسسية 	  سياسات  تنفيذ 

تدعم الزراعة األسرية على  شاملة ومتماسكة 
والدولية. والوطنية  المحلية  المستويات 

تعزيز آليات إدارة شاملة وفعالة وبيانات ذات 	 
لتصميم  المناسب  صلة جغرافيًا في الوقت 

وتنفيذ سياسة مستهدفة بشكل جيد.

المستمر وتوفير 	  السياسي  االلتزام  ضمان 
الموارد الكافية من قبل الجهات الحكومية 

الفاعلة. الحكومية  وغير 

إنشاء وتعزيز تعاون محلي ووطني ودولي 	 
لدعم الزراعة األسرية.



 الركيزة 2 - عرضية. 
  دعم الشباب وضمان 
 استدامة الزراعة األسرية 
على مدى األجيال.
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من المعترف به على نطاق واسع أن دخول الشباب 
إلى مجال الزراعة يمثل الدافع الرئيسي لتعزيز 

الزراعة، وإنتاج الغذاء، والحفاظ على حيوية المناطق 
الريفية. لكن الشباب الذي يطمح في تحقيق النجاح 
في المستقبل في مجال الزراعة يواجه حاليًا العديد 

والمؤسسية. الهيكلية  العقبات  من 

ولضمان استدامة الزراعة على مدى األجيال، من 
الضروري تعزيز اآلليات التي تسهل نقل األصول 

بين األجيال. الملموسة  الملموسة وغير 

إن دفع الشباب إلى الدخول في مجال الزراعة 
سيضمن استمرار االبتكار في القطاع، وينعش 
المناطق الريفية ويؤدي إلى إعادة صياغة تصور 

بالزراعة األسرية بوصفها قطاعًا  المتعلق  المجتمع 
التجديد. بقدرة مستمرة على  يتمتع  ديناميكيًا 

الطريق إلى األمام:
ضمان وصول الشباب إلى األراضي 	 

والمعلومات  األخرى  الطبيعية  والموارد 
المالية. والخدمات  التحتية  والبنية  والتعليم 

تحفيز دوران األجيال في مجال الزراعة 	 
ومصايد األسماك والغابات.

تحسين قدرة مزارعي األسرة الشباب 	 
في مجال االبتكار من خالل ربط المعارف 

الجديدة. بالحلول  )التقليدية( 

مشاركة المزارعين الشباب في 	  ضمان 
األسواق وفي عمليات السياسات.



 الركيزة 3 - عرضية. 
 تعزيز المساواة بين الجنسين 

 في مجال الزراعة األسرية، 
والدور القيادي للمرأة الريفية
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الريفية للقضاء  بالمرأة  من الضروري االستعانة 
على الفقر وعلى الجوع، وتحقيق نظم غذائية 

بالعمل  مستدامة ومنتجة وشاملة. فهن يسهمن 
الزراعية والتنوع  الممارسات  والمعرفة في 

البيولوجي. كذلك فإنهن يلعبن دورًا رئيسيًا وفريدًا 
في إدارة الموارد الطبيعية ويقدمن خدمات ويبنين 

قدرات أسرهن ومجتمعاتهن على الصمود.

الضخمة،  المساهمات  هذه  من  الرغم  وعلى 
احترام  عدم  المزارعات من  تعاني  أن  المرجح  من 
ضمن  تظل  وأن  األساسية  اإلنسانية  حقوقهن 

الفقر  من  قدر  أكبر  من  تعاني  التي  الفئات 
االجتماعي. واإلقصاء 

تحد هذه »الفجوة بين الجنسين« من قدرة المرأة 
في الريف على االستفادة من الفرص الجديدة، 

وتمنعها من تحقيق كامل إمكاناتها المتعلقة 

باإلسهام في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

الطريق إلى األمام:
تعزيز تكافؤ الفرص أمام المرأة للمشاركة في 	 

الزراعة األسرية وفي االقتصاد الريفي.

زيادة وصول النساء في مجال الزراعة األسرية 	 
اإلنتاجية  واألصول  الطبيعية  الموارد  إلى 

والخدمات  التحتية  والبنية  والمعلومات 
واألسواق. المالية 

والتمكين 	  النسائية  التنظيمات   دعم 
واستقالل  القدرات  تنمية  وعمليات  الذاتي 

ووكاالتها. المرأة 

تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة الريفية 	 
 ومنظماتها في عمليات السياسات

 والحياة العامة.

القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.	 

النساء 	  تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات بين 
لتحقيق تقدم سياسي واجتماعي وثقافي 
الجنسين. بين  المساواة  لتحقيق  واقتصادي 



 الركيزة 4.
تعزيز منظمات المزارعين 
األسرية وقدراتها على 
توليد المعرفة، وتمثيل 
المزارعين، وتقديم 
 خدمات شاملة 
في سياق المناطق 
الحضرية والريفية 
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عند تنظيم المزارعين األسريين من خالل شبكات 
رسمية أو غير رسمية، أو رابطات المزارعين، أو 

التعاونيات الزراعية، أو من خالل حركات اجتماعية 
فإنهم يكونون أكثر قدرة على تحسين أوضاعهم 

وتحقيق نتائج أفضل وأطول أمدًا.

للمزارعين  والراسخة  القوية  للمنظمات  ويمكن 
وربط  السياسات  تغيير  في  المساهمة  األسريين 

والعالمية  الوطنية  باألهداف  المحلية  الحلول 
وتلعب  المناخ.  تغير  مثل  لتحديات  واالستجابة 

المزارعين  وتساعد  المحفز،  دور  المنظمات  هذه 
وتحسن  حقوقهم،  ممارسة  على  األسريين 

العامة،  والخدمات  الزراعية  الموارد  إلى  الوصول 
والسياسات.  واألسواق 

األسريين  المزارعين  منظمات  أصبحت  لقد 
النابضة  الريفية  للمجتمعات  الفقري  العمود 

دعم  بمكان  األهمية  من  لذلك  والشاملة.  بالحياة 
جديدة،  منظمات  تطوير  في  األسريين  المزارعين 
على  قدرتهم  وتعزيز  القائمة،  المنظمات  وتعزيز 

آلرائهم  وفقا  جديدة  خدمات  عن  والتعبير  الترويج، 
األعضاء. ولطلبات 

الطريق إلى اإلمام:
المزارعين 	  لمنظمات  التنظيمية  القدرات  تعزيز 

األسريين بحيث تصبح أكثر قدرة على خدمة 
ومجتمعاتها. أفرادها 

للمزارعين 	  التقنية  والقدرات  الخبرات  تعزيز 
على  لتسهيل قدرتهم  األسريين ومنظماتهم 
الوصول إلى، وتوفير الخدمات الزراعية، وغير 

الزراعية ذات الصلة التي تسهم في توفير 
المستدامة. الطبيعية  والمناظر  العيش  سبل 

دعم المنظمات لجعلها أقوى وأكثر شفافية 	 
وشمولية ودعمها في اتخاذ إجراءات جماعية 

متعلقة بوضع حلول مبتكرة وعادلة.

المتعلقة 	  والخدمات  القدرات  تحسين 
لضمان  واالتصاالت  المعلومات  بتكنولوجيا 

المزارعين األسريين مسموعًا. جعل صوت 



.5  الركيزة 
االجتماعي  اإلدماج  تحسين 
على  والقدرة  واالقتصادي، 

الرفاه  وتحقيق  الصمود 
واألسر  األسريين،  للمزارعين 

الريفية  والمجتمعات 
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تعتبر الزراعة األسرية أساس األمن الغذائي 
ونظم الغذاء الصحي المستدامة، إال أن المزارعين 

األسريين هم بين الفئات األكثر تضررًا من الفقر 
المخاطر  أعلى مستويات  والضعف، ويواجهون 

والبيئية. واالجتماعية  والمالية  االقتصادية 

وسيصبح المزارعون األسريون أقل ضعفًا إذا 
تمكنوا من النفاذ إلى الخدمات األساسية والبنية 

االجتماعية وممارسات  الحماية  وأنظمة  التحتية 
اإلنتاج واألسواق المتنوعة. وسيتيح هذا النفاذ 

لهم القدرة على التغلب على القيود الهيكلية التي 
تنشأ، ويسمح لهم باالنتقال من ضعف زراعة 

الكفاف إلى وضع معزز اجتماعيًا واقتصاديًا، حيث 
يكونوا في وضع أفضل يؤهلهم لالستثمار و)إعادة 

االستثمار( في مزارعهم وأسرهم ومجتمعاتهم.

الطريق إلى األمام:
ضمان نفاذ المزارعين األسريين – وبخاصة 	 

للحماية   – والنساء ومجتمعاتهم  الشباب 
االجتماعية والخدمات والسلع العامة من أجل 
للحد من الضعف. تحسين مستوى معيشتهم 

وتحكمهم 	  األسريين  المزارعين  نفاذ  تحسين 
اإلنتاجية  الطبيعية واألصول  الموارد  في 

والنساء  للشباب  بالنسبة  وخاصة 
الذين ال  والمجتمعات األصلية واألشخاص 

أراضي. يمتلكون 

تحسين القدرة على التصدي والجدوى 	 
ممارسات  االقتصادية من خالل تطبيق 

والمتنوعة  المستدامة  واالبتكارات  اإلنتاج 
والمغذية. المتنوعة  الغذائية  واألساليب 

المزارعين األسريين وخاصة 	  وصول  تحسين 
الشباب والنساء لألسواق وفرص الحصول 

على دخل من أجل ضمان زيادة المشاركة 
وضمان الحصول على أجر كافي. 



 الركيزة 6.
 تعزيز استدامة الزراعة 
األسرية لخلق نظم أغذية قادرة 
على الصمود أمام تغير المناخ
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لقد تحول إنتاج واستهالك الغذاء اليوم من 
ثقافيًا واجتماعيًا وأصبح منفصاًل  المدمجة  األنظمة 

المحلية واإليكولوجية واالجتماعية. األبعاد  عن 

ومن أجل تلبية احتياجات األجيال الحالية 
والمستقبلية، من الضروري تسريع االنتقال نحو 

أنظمة غذائية أكثر استدامة يمكن أن توفر في 
الوقت نفسه فرصًا اقتصادية، مع حماية النظم 

الثقافي واالجتماعي  التنوع  واحترام  اإليكولوجية، 
المختلفة. لألقاليم 

وألنهم متجذرون في مجتمعاتهم ويفهمون 
المزارعون  يمتلك  المحلية،   اإليكولوجيات 

األسريون إمكانات فريدة لدفع تحقيق هذا التحول 
وهم في وضع جيد يمكنهم من تقديم حلول 

 سياقية وشاملة وطويلة األجل لخلق أنظمة 
مستدامة. مغذية 

الطريق إلى األمام:
زيادة وصول المزارعين األسريين إلى 	 

لتحسين  اإلنتاجية  األصول والخدمات 
الطبيعية بطريقة  الموارد  واستخدام  إدارة 

ومسؤولة. مستدامة 

دعم المزارعين األسريين في دفع عملية 	 
التحول نحو اإلنتاج المستدام لألغذية من 

خالل تحسين قدراتهم على االبتكار وزيادة 
مستدامة. بطريقة  اإلنتاجية 

األسريين 	  للمزارعين  بيئة سوق شاملة  تطوير 
سالسل إمداد أغذية  تعمل على تعزيز 

والمغذية،  المتنوعة  األغذية  وتوفير  قصيرة، 
غذائية  المساهمة في خلق نظم  وبالتالي 

استدامة. أكثر 

تحسين ظروف المزارعين األسريين ضمن 	 
القيمة الشاملة والعادلة، ال سيما  سلسلة 

ومنظماتهم،  والشباب  للنساء  بالنسبة 
المغذية. التنويع وإنتاج األغذية  وتشجيع 



 الركيزة 7.
تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية 
لتحقيق إبداعات اجتماعية تسهم 

في التنمية اإلقليمية والنظم 
الغذائية التي تحمي التنوع البيئي 

والبيئة والثقافة



27

ال يقوم المزارعون األسريون بإنتاج الطعام 
فحسب، بل يقدمون أيضا العديد من الخدمات 

للمجتمع: فهم يضمنون استدامة  العامة  والسلع 
الطبيعية  المناظر  الزراعية وإدارة  اإليكولوجية  النظم 

المحلية والتقليدية  الجذور  المعرفة ذات  ونقل 
االجتماعية. والقيم  الثقافي  والتراث 

واالستهالك،  باإلنتاج،  المتعلقة  ممارساتهم  إن 
متجذرة  والثقافي،  االجتماعي،  واالستنساخ 

حيث  المحلية،  واألقاليم  المجتمعات  في  بقوة 
الموارد  ويجمعون  األسريون  المزارعون  يتفاعل 

واالجتماعية،  واالقتصادية،  اإليكولوجية، 
ويجددونها. ويحولونها 

 ويمكن أن يؤدي دعم هذه التركيبة متعددة األبعاد 
للزراعة األسرية، إلى تعزيز النمو الداخلي والحفاظ 

على تنوع النظم اإليكولوجية، والموارد الوراثية، 
والحياة. والثقافة، 

الطريق إلى األمام:
اإلنتاج 	  نظم  بين  التآزر  أوجه  تحسين 

المائية  األحياء  وتربية  األسماك  )مصايد 
والماشية(. والحراجة 

التي 	  المختلفة  البيئي  النظام  خدمات  تعزيز 
المزارعون األسريون. يقدمها 

تعزيز دور المزارعين األسريين في تشجيع 	 
االبتكار االجتماعي وتنويع فرص العمل.

تحسين الترابط بين المناطق الريفية والحضرية.	 

 تعزيز الفرص االقتصادية المبتكرة 	 
وحلول السوق لالستفادة من الخدمات 

والسلع متعددة األبعاد التي يقدمها 
المزارعون األسريون.
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 األمانة المشتركة لعقد األمم المتحدة 
للزراعة األسرية

 منظمة  األغذية والزراعة لألمم المتحدة
Viale delle Terme di Caracalla 

Rome, Italy 00153

 Decade-Of-Family-Farming-Secretariat@fao.org
www.fao.org/family-farming-decade

#الزراعة_األسرية

وضع المزارعين األسريين 
في بؤرة تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة


