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مقدمة لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية
رفعت عملية السنة الدولية للزراعة األسرية 2014 الوعي العالمي بالدور الهام الذي يؤديه المزارعون 

األسريون في تعزيز األمن الغذائي والتغذية وفي المساهمة على نطاق واسع في بناء مجتمعات أكثر 
شموال وإنصافا. وأدت السنة الدولية إلى تحسين الفهم الجماعي للتحديات التي يواجهها المزارعون 

األسريون وخلق إرادة سياسية وإقامة شراكات للتصدي لهذه التحديات.1 

واعترافا بنجاح هذه السنة وبوضع الزراعة األسرية في قلب السياسات الزراعية والبيئية واالجتماعية، 
اعتمدت األمم المتحدة فيما بعد القرار 239/72 2 الذي أعلن 2019-2028 عقد األمم المتحدة للزراعة 

األسرية. واعُتمد القرار باإلجماع - بتأييد أكثر من 100 دولة عضو - بعد حملة نظمتها حكومة كوستاريكا 
والمنتدى الريفي العالمي، بدعم من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والصندوق ومجموعة 

من الشركاء اآلخرين. ويدعو القرار منظمة األغذية والزراعة والصندوق إلى قيادة تنفيذ أنشطة العقد، 
بالتعاون مع منظمات األمم المتحدة األخرى.

نظرة عامة: تعاريف وبيانات الزراعة األسرية 
ال يوجد تعريف واحد للزراعة األسرية. وتوجد تعاريف متعددة في األدبيات وعلى المستوى القطري. 

وتشتمل العناصر الرئيسية الشائعة للتعاريف على أن تكون ملكية وإدارة المزرعة على مستوى األسرة؛ 
وأن تعيش األسرة في المزرعة؛ وأن تعتمد المزرعة أساسا على عمل األسرة. وينص المفهوم الذي 

اتفقت عليه اللجنة التوجيهية الدولية في عام 2014 للسنة الدولية للزراعة األسرية على أن الزراعة 
األسرية: »هي وسيلة لتنظيم إنتاج الزراعة والحراجة ومصايد األسماك والرعي وتربية األحياء المائية 

وتديره وتشغله أسرة ويعتمد أساسا على عمل األسرة، بما في ذلك عمل النساء والرجال. ويكون 
هناك ارتباط بين األسرة والمزرعة، ويتطوران معا ويجمعان بين الوظائف االقتصادية والبيئية واإلنجابية 

واالجتماعية والثقافية«.3 ومن المهم أن نضع في االعتبار التنوع الهائل القائم ضمن مفهوم الزراعة 
األسرية، على سبيل المثال، من حيث حجم األراضي والقطاعات اإلنتاجية4 وقاعدة األصول والوصول 

إلى البنية التحتية والحصول على الخدمات والقرب من األسواق والوصول إليها ودرجة التسويق التجاري 
وأنواع األسواق التي يمكن العمل فيها ودرجة التخصص في األنشطة الزراعية على مستوى األسر. 

وتؤثر كل هذه العوامل على أنواع االستراتيجيات والُنهج التي يتبناها المزارعون األسريون ونتائجها 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ُيجمع تقرير "إرث السنة الدولية للزراعة األسرية لعام 2014 والطريق إلى األمام" النتائج الرئيسية للسنة ويدعو إلى اتخاذ إجراءات لتنفيذ  1
.)www.fao.org/3/b-mm296e.pdf :التوصيات الناشئة عن المشاورات الواردة فيه )متاح على الموقع التالي

2 .www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/239 متاح على الموقع التالي
3 .www.familyfarmingcampaign.org/en/family-farming/concept انظر
يمكن أن تشمل الزراعة والغابات ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية والرعي. 4
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وحدد العديد من البلدان معايير ومعلمات لتحديد المزارعين األسريين من أجل تصميم وتنفيذ سياسات 
تتناول على وجه التحديد المسائل الخاصة بهم والقيود التي يواجهونها وإمكاناتهم اإلنمائية. ومع 

مالحظة أن أحجام المزارع تختلف حسب النظم اإليكولوجية الزراعية ونظم اإلنتاج، فإن بعض هذه المعايير 
والمعلمات تشمل:

إدارة إنتاج المزرعة التي يقوم بها أحد أفراد األسرة؛	 

حجم المزرعة الذي يختلف حسب النظم اإليكولوجية الزراعية ونظم اإلنتاج؛	 

محل إقامة األسرة؛	 

نسبة العمالة األسرية من إجمالي القوى العاملة؛	 

نسبة دخل المزرعة من إجمالي الدخل؛	 

رسملة األسرة )القيمة الرأسمالية لما يملكه المزارع أو المزرعة األسرية – األرض واآلالت 	 
والمخزونات من المدخالت واإلنتاج، وما إلى ذلك(.

ومن المعترف به عموما أن المزارعين األسريين هم المساهمون الرئيسيون في األمن الغذائي والتغذية 
وإدارة الموارد الطبيعية وتماسك المجتمع الريفي والتراث الثقافي. وتجدر اإلشارة إلى أنهم ينتجون 

معظم أغذية العالم،5 وهم مستثمر رئيسي في القطاع الزراعي وأساس األعمال التجارية المحلية 
والهيكل االقتصادي للمناطق الريفية.

وهناك ما يقدر بنحو 500 مليون مزرعة أسرية، تمثل أكثر من 90 في المائة من جميع المزارع على 
مستوى العالم.6 وعلى الرغم من أن الظروف المحددة تتعلق بتنوع السياقات السياسية واالقتصادية 
والبيئية المحلية، إال أن المزارعين األسريين في جميع أنحاء العالم مقيدون عموما إلى حد ما بسبب 

بعض التحديات، مثل تأمين الوصول إلى األراضي والحصول على الموارد الطبيعية والخدمات لدعم 
السياسية، والتهديدات  العمليات  الريفية، والمشاركة في  التحتية  البنية  اإلنتاج والتسويق، وتوافر 
التي تواجه الظروف البيئية والمناخية التي يعتمدون عليها. وبشكل عام، تكون القيود التي تواجه 

المزارعات أكبر بسبب عدم توازن القوى بين الجنسين ونقص الوعي بالتمايز بين الجنسين في تنفيذ 
السياسات، مما يؤدي إلى استمرار الفجوات بين الجنسين المرتبطة بنتائج مثل اإلنتاجية واألجور 

الريفية )FAO, 2011(. وتستحق المسائل المحددة المتعلقة بتعزيز عمالة الشباب في قطاعي الزراعة 
واألغذية الزراعية المزيد من االهتمام أيضا، بالنظر إلى الميل إلى تجاهل شباب الريف إلى حد كبير 
حتى في البلدان التي لديها استراتيجيات للشباب، والتي تميل أن تكون مصممة للشباب الحضري 
الذين يقل احتمال أن يكونوا فقراء. كما تستحق االهتمام عرضة األطفال للعمل في المزارع والتي 
تقوض نموهم البدني والتعليمي، وال سيما مع مالحظة أن غالبية عمالة األطفال في العالم تتركز 

.)FAO, 2019( في مجال الزراعة

ومن السمات النموذجية للزراعة األسرية، وال سيما في البلدان النامية، هي أن المزارع تميل إلى أن 
تكون صغيرة. وفي الواقع، فإن حجم ما يقدر بنحو 84 في المائة من المزارع على مستوى العالم يقل 

 .)FAO, 2014a( عن هكتارين، ولكنها تسيطر على حوالي 12 في المائة من األراضي الزراعية فقط
وبشكل عام، ُيستخدم مصطلح »الزراعة األسرية« بشكل شائع في األمريكتين وفي غرب أفريقيا، بينما 

تكون اإلشارة إلى زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة )أو الزراعة( أكثر شيوعا في آسيا. وفي الممارسة 

تشير التقديرات إلى أنها تشكل أكثر من 80 في المائة من قيمة األغذية في العالم )FAO, 2014a(. كما تخلص دراسات أخرى إلى أن المزارعين  5
األسريين ينتجون النسبة األكبر من أغذية العالم - على الرغم من أنه يمكن تقدير النسبة اإلجمالية بشكل أكثر تحفظا من نتائج منظمة األغذية 

.)Graeub et al., 2016 والزراعة "أكثر من 80 في المائة" )على سبيل المثال
)FAO, )2014a؛ وبدعم من البحوث الالحقة التي أجراها Graeub et al. )2016(، والتي تخلص إلى أن "المزارع األسرية تشكل 98 في المائة من  6

جميع المزارع."
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العملية، تميل الزراعة األسرية وزراعة أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التداخل إلى حد كبير، وإن لم يكن 
التداخل كامال. وعلى هذا النحو، من المفهوم أن المسائل التي تتم مناقشتها في هذه الورقة تشير 
إلى حد كبير إلى »المزارعين األسريين أصحاب الحيازات الصغيرة«، وال سيما بالنظر إلى الدور المحدد 

لهذه المزارع في تعزيز األمن الغذائي والتغذية، وخاصة في المناطق التي يكون فيها جزء كبير من 
السكان عرضة للجوع. وفي الوقت نفسه، تجدر اإلشارة إلى أن بعض المزارع األسرية - خاصة في 

المناطق الوفيرة باألراضي مثل أمريكا الشمالية وبلدان مثل أستراليا ونيوزيلندا - تعمل على نطاق واسع 
وأنه يجب أيضا مراعاة احتياجاتها وأدوارها في السياق الوطني.

التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه النظم الغذائية
تتصدى النظم الغذائية للتحديات المتمثلة في توفير أغذية كافية وميسورة التكلفة ومغذية لسكان العالم 
الذين يتزايد عددهم، والتصدي لآلثار القاسية بالفعل لتغير المناخ على اإلنتاج، وتبديد الشواغل المتعلقة 

بانبعاثات غازات الدفيئة والبصمة البيئية. وعلى الرغم من التركيز الكبير على النظر إلى الزراعة األسرية 
كعمل تجاري وعلى تحسين إنتاجيتها، يجب أن يركز السرد المفيد المتعلق بالنظم الغذائية المستدامة 

والتغذية باإلضافة إلى ذلك على األدوار الحاسمة للعدالة والشمول. ويؤكد هذا السرد على الحاجة إلى 
ُنهج زراعية إيكولوجية محلية إزاء الزراعة، تستند إلى االمتيازات البيئية واالجتماعية الشاملة - باإلضافة 
إلى االمتيازات االقتصادية؛ ونتيجة جذوره في المجتمعات المحلية ومعرفته بالنظم اإليكولوجية، قد 

يكون هذا السرد ذا أهمية خاصة للمزارعين األسريين. وهناك حاجة إلى جسر بين النظم الغذائية المحلية 
القائمة على النظم الزراعية اإليكولوجية وظهور فرص األعمال الجديدة التي يمكن أن تنهض بسبل عيش 

المزارعين األسريين.

وتجلب بعض هذه التغييرات فرصا تجارية جديدة: تؤدي زيادة الدخول والتوسع الحضري إلى زيادة الطلب 
على الغذاء - خاصة على المنتجات عالية القيمة. كما تزيد الفرص التجارية المحتملة نتيجة تعزيز الروابط 

بين المناطق الريفية والحضرية )وال سيما كنتيجة لنمو البلدات الصغيرة والمتوسطة في الضواحي 
الواقعة بين المناطق الحضرية والريفية(،7 باإلضافة إلى االرتباط المتزايد بين توفير الخدمات في بداية 

ونهاية سالسل القيمة التي تدعم التسويق الزراعي. ويوفر ذلك فرصا لبعض المزارعين األسريين لزيادة 
دخولهم، على الرغم من عدم استفادتهم جميعا. ومن المهم أيضا إدراك أن غالبية المزارعين األسريين 

يواصلون العمل في األسواق المحلية – التي عادة ما تكون غير رسمية، حيث تكون مساهماتهم أساسية 
.)CFS, 2017a( لضمان حصول الفئات المعرضة النعدام األمن الغذائي على الغذاء

وتحدث تغييرات كبيرة أيضا على جانب اإلنتاج من النظم الغذائية. وبدأت التكنولوجيات واالبتكارات 
الجديدة – مثل التكنولوجيا البيولوجية والرقمنة والذكاء االصطناعي - ُتشكل بالفعل الطريقة التي يتم 
بها إنتاج الغذاء واستهالكه في بعض السياقات، على الرغم من أنها قد ال تكون ميسورة التكلفة وال 
مناسبة للعمليات األسرية صغيرة الحجم في كثير من األحيان. وقد ساهمت هذه التحوالت في زيادة 

اإلنتاجية الزراعية وتوسيع نطاق توافر األغذية منخفضة التكلفة، وكذلك في زيادة تسويق اإلنتاج التجاري 
وربحيته. غير أن هذه التحوالت لم تؤد إلى التحسينات السريعة المرغوبة في األمن الغذائي العالمي 

تشكل البلدات والمدن الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 000 500 نسمة بالفعل غالبية سكان الحضر في العالم، ومن المتوقع أن تشكل  7
معظم النمو الحضري المتوقع في العقود القادمة؛ ونتيجة لذلك، تتزايد التفاعالت االقتصادية واالجتماعية عبر سلسلة التواصل بين الريف 

.)IFAD, 2017( والحضر، وتتزايد الفرص المحتملة لوصول المزارعين األسريين إلى أسواق مجزية
ارتفع العدد التقديري للجياع في العالم على مدى السنوات الثالث الماضية، وعاد إلى المستويات التي كان عليها منذ ما يقرب من عقد من  8

الزمن. وارتفع العدد المطلق لمن يعانون من سوء التغذية، أي الذين يواجهون الحرمان المزمن من األغذية، إلى حوالي 821 مليون شخص 
في عام FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2018( 2017: الصفحة 2(.

ال تزال السمنة المرتبطة بعدم كفاية إمكانية الحصول على نظم غذائية مغذية آخذة في االرتفاع: تشير أحدث التقديرات إلى أن السمنة بين  9
البالغين بلغت 13.2 في المائة في عام 2016، أي 672.3 مليون شخص )المرجع نفسه: الصفحة 16(.
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- فالجوع العالمي يزيد في الواقع،8 وكذلك األشكال المختلفة لسوء التغذية،9 بينما ال تزال المسائل 
البيئية تمثل مشكلة رئيسية. وفي الواقع، عندما يتم حساب التكلفة الحقيقية للغذاء - مع عدم وضع في 
االعتبار العوامل الخارجية االقتصادية فقط ولكن البيئية واالجتماعية أيضا - تكون تكلفة ما يسمى »الغذاء 
منخفض التكلفة« مرتفعة نسبيا )Holden, 2016(. ويشير ذلك إلى أن االستدامة المحلية، بما في ذلك 

الُنهج الزراعية اإليكولوجية السائدة في الزراعة األسرية بشكل أكبر من الزراعة الصناعية واسعة النطاق، 
توفر مزايا نسبية هائلة. وهناك حاجة إلى القيام بالمزيد لتحسين حصول المزارعين األسريين على 

االبتكارات التي حولت اإلنتاجية والربحية الزراعية في العديد من السياقات. وفي الوقت نفسه، هناك 
نقاش متزايد حول إمكانية زيادة استخدام ودعم المعارف التقليدية للمزارعين األسريين، بما في ذلك في 

مجال الُنهج الزراعية اإليكولوجية في الزراعة لتحقيق نتائج اجتماعية وبيئية وغذائية أكثر استدامة )من بين 
.)UNGA, 2012؛ وCFS, 2017b؛ وHLPE, 2017؛ وHLPE, 2016؛ وDe Schutter, 2010 :أدبيات أخرى

وأدت اتجاهات مثل التركيز في السوق بين الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة في سالسل القيمة 
الزراعية الغذائية، وهيمنة الشركات الخاصة الكبيرة في مجال البحوث الزراعية، وتطوير المنتجات وحمايتها 

بواسطة براءات االختراع، فضال عن اإلنفاق المالي المقيد لدعم المزارعين األسريين المحليين، إلى 
وضع تكون فيه أنواع التحوالت في النظم الغذائية التي يتم الترويج لها - والفوائد المرتبطة بها - متحيزة 

في كثير من األحيان تجاه الجهات الفاعلة كبيرة الحجم على حساب المزارعين األسريين. وعلى سبيل 
المثال، كثيرا ما تفضل السياسات والممارسات العامة حيازة األراضي من جانب كبار المستثمرين على 
حساب المزارعين األسريين المحليين )Vorley et al., 2012(، وهو اتجاه يؤدي بشكل خاص إلى سيطرة 

المزارعين األسريين أصحاب الحيازات الصغيرة على حصة متناقصة باستمرار من األراضي الزراعية 
العالمية في أجزاء كثيرة من العالم. وعلى الرغم من أن أنواع المعامالت المتعلقة باألراضي متنوعة ومن 

الصعب التعميم، فإن هناك شواغل في العديد من السياقات إزاء االعتراف بحقوق المزارعين األسريين 
المشروعة على حيازة األراضي. وإجماال، ينبغي أن يكون من دواعي القلق الميل إلى عدم مراعاة 

المعرفة واالبتكارات والممارسات الفريدة للمزارعين األسريين وعدم دعمها بشكل كاف في السياسات 
واالستثمارات والمؤسسات التي تتعامل مع النظم الغذائية. ويكون الدور الفريد للمزارعات ومعرفتهن 

الفريدة غائبين بشكل خاص في المناقشات وعمليات التخطيط ذات الصلة، على سبيل المثال، فيما 
يتعلق بالنهوض باالبتكار، مما يعني أنه نادرا ما يتم تجميع المعرفة الشعبية المستدامة وتبادلها بشكل 

كاف. ومن النتائج الرئيسية األنماط االستبعاد هذه هي تأخر األبعاد البيئية واالجتماعية للتنمية في 
سياق النظم الغذائية عن األبعاد االقتصادية - وقد أحدثت األبعاد االقتصادية فوائد غير مسبوقة من 

حيث اإلنتاجية والربحية، ولكنها تميل إلى أن تعود بفائدة غير متناسبة على عدد صغير نسبيا من الجهات 
الفاعلة الخاصة الكبيرة.

وتوفر النظم الغذائية الحديثة فرصا متباينة ألنواع مختلفة من المزارعين األسريين، مما يعكس تنوع هذه 
 Graeub et؛ وVorley et al., 2012( الفئة. ويتم التمييز بين ثالث فئات على األقل عموما في األدبيات

al., 2016(: أوال، أولئك الذين لديهم إمكانية الحصول على رأس المال والبنية التحتية والقدرات والمعرفة 
والتنظيم التي ُتمّكنهم من المنافسة في مختلف األسواق )سالسل القيمة الغذائية المتخصصة 

والمحلية والوطنية والدولية(؛ وثانيا، أولئك الذين لديهم بعض األصول والقدرات وتنقصهم بعض 
العناصر األساسية )مثل األراضي واالئتمانات والبنية التحتية الكافية(، الذين يميلون إلى العمل في 
األسواق المحلية وغير الرسمية؛ وثالثا، المزارعون الفقراء نسبيا الذين ال يتملكون أرضا والذين لديهم 

أصول قليلة ويعملون على أساس الكفاف إلى حد كبير. وألغراض عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية، 
سيتم مراعاة جميع فئات المزارعين األسريين؛ وستكون الحاجة إلى تكييف االستراتيجيات والُنهج لمختلف 

الفرص والتقاليد والسياقات االجتماعية واالقتصادية وطرق العمل والمعيشة مسألة أساسية لتحقيق 
نتائج جيدة للجميع.
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ولذا، فإن األسئلة الرئيسية الناشئة هي: ما هي األدوار المتنوعة التي يمكن أن يؤديها المزارعون 
األسريون على المستويات الدولية والوطنية والمحلية لجعل النظم الغذائية أكثر استدامة وشموال 

وإنصافا؟ وما الذي يجب القيام به - ومن الذي ينبغي أن يقوم به - لتمكين المزارعين األسريين من تأدية 
هذه األدوار، والمشاركة في الفوائد الناتجة؟

األسماك  الزراعة ومصايد  األفضل في  النتائج  تعزيز  األسري في  المزارع  دور 
والغابات والنظم الغذائية

ُأقر بأن المزارعين األسريين يقدمون بالفعل مساهمة ضخمة وال غنى عنها في إطعام العالم. ويقومون 
بذلك على الرغم من الظروف المناخية والبيئية المتزايدة الصعوبة التي يواجهونها، والفجوات في 
االستثمار التي تؤثر على توافر البنية التحتية الريفية الالزمة لدعم مشروعاتهم، والهياكل السياسية 

واالقتصادية السائدة التي تميل إلى أن تجعل إنتاج األغذية وتسويقها متحيزا تجاه شركات القطاع الخاص 
الكبيرة في النظم الغذائية. ويدعم هذا الجانب األخير وضعا ُتنتهك فيه في بعض السياقات حقوق 

المزارعين األسريين على ملكية األراضي والموارد الطبيعية األخرى، وتوسع فيه المزارع الصناعية الكبيرة 
حصة األراضي الزراعية والموارد الطبيعية الخاضعة لسيطرتها في أجزاء كثيرة من العالم.10 وحتى في 

الحالة التي ُيعترف فيها بحقوق الحيازة المشروعة للمزارعين األسريين، غالبا ما تواجه المزارعات أوجه عدم 
مساواة تعرقل أنشطتهن الزراعية.

ومن أجل تعزيز النظم الغذائية المستدامة، هناك مزايا خاصة مرتبطة بتمكين ودعم دور المزارعين 
األسريين. وهذا يعني العمل مع فئات متنوعة من المزارعين األسريين ومن أجلهم لتصميم وتنفيذ 

حلول محددة السياق فيما يتعلق باألنشطة المختلفة التي يشاركون فيها؛ ويمكن أن يتعلق ذلك 
بالمشاركة في أسواق األغذية الزراعية الدولية والوطنية، أو باألسواق المحلية وغير الرسمية، أو بنماذج 

الكفاف المجتمعية واألسرية.

وتتعلق الفوائد باعتبارات اإلنصاف والكفاءة. وتستند حجة اإلنصاف إلى رأي مفاده أن ضمان عدم وضع 
المزارعين األسريين في وضع غير موات مقابل المصالح األكبر واألكثر قوة يمثل مسألة أخالقية. وتستند 
حجة الكفاءة إلى أدلة تفيد بأن المزارعين األسريين يمكن أن يحققوا نتائج أفضل من حيث األمن الغذائي 

والتغذية، والتنمية المجتمعية واالقتصادية، واالستدامة البيئية. وعلى وجه الخصوص، من المهم 
التأكيد على الفوائد العامة التي يوفرها نموذج الزراعة األسرية، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
حفظ التنوع البيولوجي، ورعاية البيئة، وتوليد فرص العمل، والمساهمة في الصحة والتغذية العامتين، 

واإلثراء الثقافي. ومع وضع ذلك في االعتبار، يمكن تلخيص األسباب التي تجعل النظم الغذائية المبنية 
على المزارعين األسريين أكثر استدامة كما يلي:

تعتبر النظم الغذائية التي تكون فيها المزارع األسرية جهات فاعلة رئيسية ُتسهم بشكل رئيسي 	 
في األمن الغذائي والتغذية، وتنتج معظم األغذية في العديد من أقاليم العالم11 وتنتج المزيد من 

الغذاء والتغذية في أكثر أقاليم العالم اكتظاظا بالسكان والتي تعاني من انعدام األمن الغذائي. 
وبنفس القدر من األهمية، تعد المزارع األسرية أساسية للحفاظ على التنوع الغذائي، وترتبط 

 التحوالت إلى الزراعة الصناعية األكبر حجما بانخفاض في تنوع إنتاج المغذيات 
.)Herrero et al., 2017(

تشير التقديرات في االتحاد األوروبي إلى أن المزارع التي تبلغ مساحتها 100 هكتار على األقل تسيطر اآلن على أكثر من نصف األراضي  10
.)Grain, 2014( ويشير تحليل للبيانات المتاحة إلى اتجاهات مماثلة في أجزاء أخرى من العالم .)ECVC and HOTL, 2013(

تشير التقديرات إلى أن النظم التي تسيطر عليها الزراعة األسرية ألصحاب الحيازات الصغيرة تنتج أكثر من 70 في المائة من السعرات الحرارية  11
الغذائية المنتجة في أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء وجنوب وشرق آسيا )Samberg et al., 2016(؛ وتنتج معظم األغذية في مجموعة 

.)Grain, 2014( متنوعة من البلدان التي تتوفر بشأنها بيانات
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غالبا ما تكون إنتاجية األراضي أعلى نسبيا في المزارع األسرية، بما في ذلك الوحدات الصغيرة 	 
نسبيا - والحال كذلك أيضا بالنسبة لتنوع اإلنتاج - وفقا لما جاء في مجموعة كبيرة من األدبيات 

 )FAO, 2014a، الصفحتان 16 و17؛ وFAO and OECD, 2012؛ وLarson et al., 2012؛ 
وWiggins, 2009؛ وLipton, 2006؛ وSen, 1966(. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الكفاءة النسبية 
وانخفاض تكاليف المعامالت المرتبطة باالستعانة بعمالة األسرة، بدال من العمالة المستأجرة. 

وتشتمل األسباب األخرى التي تجعل اإلنتاجية أعلى بالفعل في المزارع على المرونة وتوافر 
العمالة والدافع على العمل – على أساس التفاني في المزرعة كأساس لسبل عيش األسرة 

وأمنها الغذائي - في المزارع األسرية مقارنة بالعمالة المستأجرة التي تعتمد عليها المزارع الكبيرة؛ 
والقدرة على تحمل انخفاض األسعار نتيجة استعداد العمال المنزليين لقبول عائدات أقل في 

األوقات المرجح أن تتوقف فيها المزارع الكبيرة التي تعتمد على العمالة المستأجرة؛ ومن المحتمل 
أن يكون لدى المزارعين األسريين معرفة أكثر تفصيال بالخصائص المحددة لألراضي في مزارعهم.

المزارع األسرية أفضل في تعزيز العدالة االجتماعية ورفاهية المجتمعات المحلية. وأحد األسس 	 
المنطقية لتعزيز المزارع األسرية هو االعتراف بأن هذه المزارع تسهم في التصدي للتحديات 

الرئيسية المتعلقة باإلنصاف والفقر والعمالة. وفي هذا الصدد، ليس من المستغرب أن نجد أن 
المجتمعات التي تهيمن عليها المزارع األسرية توفر فرصا أفضل للمشاركة المدنية واالجتماعية، 
وترتبط ارتباطا أكبر بالثقافة والمناظر الطبيعية المحلية، وتشهد مستويات أعلى من الثقة داخل 

المجتمعات المحلية )من بين أدبيات أخرى: Pretty and Bharucha, 2014؛ وDonham et al., 2007؛ 
وLyson et al., 2001؛ وJackson-Smith and Gillespie, 2005(. وفي المقابل، فإن نماذج الزراعة 

الصناعية كبيرة الحجم التي يديرها مدراء الشركات ُتعّرض مصالح المجتمعات المحلية للخطر )من بين 
 Crowley؛ وLyson, 2004؛ وLobao and Stofferahn, 2008؛ وMacCannell, 1988 :أدبيات أخرى

and Roscigno, 2004(. وباإلضافة إلى ذلك، ُخلص إلى أن آثار التداعيات اإليجابية للنمو الناتج عن 
 الزراعة األسرية على القطاعات غير الزراعية الريفية المحلية قوية للغاية )Ngqangweni, 1999؛ 

وBautista and Thomas, 1998(، لدرجة أنها ُتشكل التقدم األوسع نطاقا في الحد من الفقر على 
المستوى الوطني على المدى الطويل.12 

المزارع األسرية لها مزايا من حيث االستدامة البيئية والتصدي لتغير المناخ. ويرجع ذلك جزئيا إلى 	 
ارتباطها الكبير بالمجتمعات المحلية والمناظر الطبيعية، مما يعزز مستوى أعلى من االهتمام 

والرعاية بالبيئة الطبيعية والمناخ اللذين تعتمد عليهما في اإلنتاج الزراعي.13 وباإلضافة إلى ذلك، 
تميل المزارع األسرية إلى أن تكون أكثر تقبال لتبني ُنهج مستدامة تعتمد على المعرفة المعقدة 

للعمل األسري في األراضي الزراعية والنظم اإليكولوجية المحلية؛ وعلى سبيل المثال، تعتبر 
الزراعة اإليكولوجية، والزراعة العضوية والزراعة المعمرة، كلها ُنهج مستدامة تدعم المزارع األسرية 

صغيرة الحجم نسبيا. وبالتالي، فإن المسائل الرئيسية المتعلقة بانتقال الموارد الطبيعية والمعارف 
التقليدية والثقافة عبر األجيال ترتبط بنظم الزراعة األسرية.

12  HLPE,( ".ال توجد أمثلة على التنمية الزراعية التي تؤدي إلى الحد من الفقر دون زيادات حادة في إنتاجية زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة"
2013: الصفحة 62(.

أحد العوامل التي كثيرا ما تذكرها المجتمعات الزراعية وفئات المجتمع المدني والمناصرون للبيئة، وال سيما عندما تتعرض النماذج الزراعية  13
ألصحاب الحيازات الصغيرة المحلية للتهديد من قبل المصالح الصناعية، والذي تم التعبير عنه منذ سنوات عديدة، هو بالتالي: "توفر المزارع 

.Perelman, M. and R. Merril. 1976 :الصغيرة فرصة "لالرتباط" بالثقافة المحلية ورعاية األراضي المحيطة. في دراسة 
.Efficiency in Agriculture: The Economics of Energy. Radical Agriculture. New York: Harper and Row
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الزراعة األسرية وأهداف التنمية المستدامة
يمكن أن يؤدي تمكين المزارعين األسريين ألداء األدوار الوارد وصفها أعاله إلى العمل بمثابة معّجل 

للتقدم عبر العناصر الرئيسية ألهداف التنمية المستدامة. واألكثر وضوحا هو أن المزارعين األسريين، 
وخاصة صغار المنتجين، لهم دور أساسي في القضاء على الجوع، على النحو المعترف به كونهم موضع 

التركيز الصريح لغاية التنمية المستدامة 2-3، والذي تبدأ بالنص التالي: »بحلول عام 2030، مضاعفة 
اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية والمزارعين 

األسريين«. وباإلضافة إلى ذلك، كما هو موضح في القسم السابق، يقدم المزارعون األسريون مزايا 
خاصة عبر الغايات األخرى لهدف التنمية المستدامة 2، وعلى األخص في المساهمة في إطعام الجميع، 

وال سيما األشخاص األكثر عرضة للجوع )الغاية 2-1(: مراعاة هيمنة المزارعين األسريين على األسواق 
المحلية والداخلية،14 حيث يغذي إنتاجهم سكان الريف والحضر الفقراء، بينما تهيمن المزارع الصناعية األكبر 
على أسواق التصدير التي تعتبر أهم بالنسبة ألرقام التجارة والناتج المحلي اإلجمالي ولكنها أقل أهمية 
من حيث توفير الغذاء لألشخاص المعرضين النعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ومن المهم بنفس 

القدر االعتراف بدور المزارعين األسريين في:

 تعزيز التغذية الصحية )الغاية 2-2(، مع مالحظة الدور الذي يؤدونه بالفعل في تعزيز 	 
التنوع الغذائي؛

 إعطاء األولوية للنظم المستدامة إلنتاج األغذية )الغاية 2-4(، مع مالحظة الدور الذي يؤدونه 	 
بالفعل كرعاة لألراضي والموارد الطبيعية؛

 الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي )الغاية 2-5(، مع مالحظة الدور الذي يؤدونه بالفعل 	 
في تعزيز تنوع نظم اإلنتاج الغذائي والتغذوي.

وبالتالي، من الواضح أنه يجب النظر إلى المزارعين األسريين على أنهم أبطال رئيسيين في دفع عجلة 
التقدم نحو تحقيق غاية التنمية المستدامة 2. ويضاف إلى ذلك أن المزارعين األسريين أنفسهم يعدون، 
على الرغم من مساهمتهم، من بين الفئات األكثر عرضة لسوء التغذية – حيث يعيش أكثر من ثالثة أرباع 
فقراء العالم في المناطق الريفية،15 ويعتمد معظمهم على الزراعة األسرية إلى حد ما لسبل عيشهم - 

وتصبح ضرورة االستثمار في هذه الفئة وتمكينها أكثر قوة.

بيد أن دور المزارعين األسريين بوصفهم جهات فاعلة رئيسية في التحول ال يقتصر على غاية التنمية 
المستدامة 2. فباإلضافة إلى دورهم األساسي في تحقيق هدف التنمية المستدامة 1 – مع اإلشارة 

أوال إلى أنهم يشكلون نسبة كبيرة من الفقراء أنفسهم، وثانيا، إلى أن فوائد تحسين سبل العيش 
بين المزارعين األسريين تتدفق إلى المجتمعات المحلية األوسع نطاقا وخارج قطاع الزراعة حيث يخلقون 

فرصا للحد من الفقر16 – ترتبط العديد من األهداف األخرى المترابطة بجدول أعمال الزراعة األسرية. 
وعلى سبيل المثال:

المزارعين األسريين وتؤثر عليها. 	  الرئيسية بسبل عيش  البيئية  تتأثر أهداف االستدامة 
6( والنظم اإليكولوجية األرضية  التنمية المستدامة  بالمياه )هدف  وترتبط األهداف المتعلقة 

15( بطرق تمكين المزارعين األسريين من الحصول على هذه  )هدف التنمية المستدامة 

14  IFAD,( في األسواق الداخلية )تعمل الغالبية العظمى من المزارعين األسريين أصحاب الحيازات الصغيرة في العالم )أكثر من 80 في المائة
Agrifood Markets and Value Chains .2016. الفصل السادس(، حيث يساهمون في إطعام السكان المحليين، وال سيما في البلدان ذات 

الكثافة السكانية الكبيرة المعرضة لسوء التغذية.
"على الصعيد العالمي، ال يزال الفقر المدقع منتشرا بشكل غير متناسب وأساسا في المناطق الريفية. ويزيد معدل الفقر في المناطق  15

 :World Bank, 2018( ."الريفية بثالثة أضعاف عن مثيله في المناطق الحضرية ... وتشكل المناطق الريفية 79 في المائة من مجموع الفقراء
الصفحة 38(.

16  )Haggblade, 2005 في هذه الحالة، تعتبر األدبيات المتعلقة بآثار "ارتباط النمو" بارتفاع الدخول بين المزارعين على القطاعات غير الزراعية )انظر
وثيقة صلة، وال سيما بالنظر إلى أنه من المعقول افتراض أن المزارعين األسريين يميلون إلى إنفاق نسبة أكبر من الدخول في االقتصادات 

المحلية مقارنة بالوضع الناشئ في حالة المزارع الصناعية كثيفة رأس المال.
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تشكل )حيث  للمياه  رئيسيا  كقطاع مستخدما  الزراعة  تعتبر   - واستخدامها  وإدارتها   الموارد 
العالمية )FAO, 2014b( والنظم اإليكولوجية. ومع  المياه  المائة من مسحوبات  69 في 

الري  المزارعون األسريون على نظم  أن يعتمد  بالمياه، من األرجح  يتعلق  ذلك، فيما 
الصناعية،  الزراعة  تخدم  التي  الكبيرة  الري  بمشروعات  مقارنة  النطاق،  صغيرة  البعلي17 

الشحيحة. وفيما  المياه  أقل على موارد  تمارس بشكل عام ضغوطا  أن نظمهم  مما يعني 
تفاعلهم  الرعاية في  دور  يتولوا  أن  األرجح  بأنه من  بالفعل  ُأقر  اإليكولوجية،  بالنظم  يتعلق 

إلى  الحاجة  يبرر  أن هناك ما  التي يعتمدون عليها هم ومجتمعاتهم. كما  مع األراضي 
بالنظر  واألخالق،  المساواة  للبيئة من منظوري  كرعاة  األسريين  المزارعين  أدوار  تمكين 

المياه  الحصول على  انتهاك حقوقهم في  لخطر  األحيان  كثير من  يتعرضون في  أنهم  إلى 
النطاق،  واسعة  والصناعية  الحضرية  المشروعات  تفضيل  طريق  عن  الطبيعية  والموارد 
االستثمار في  بنقص  وكذلك  الريفية،  المجتمعات  عن  بعيدا  المياه  تحول  ما  كثيرا  التي 

الريفية. التحتية  البنية 

ويمثل المزارعون األسريون جهات فاعلة مهمة في اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ )هدف 	 
13(. وتعمل هذه الفئة في بعض المناطق األكثر هشاشة مناخيا في  التنمية المستدامة 

العالم - في المناطق المدارية وفي السهول الساحلية المنخفضة، وفي المناطق المعرضة 
كبيرا على  اعتمادا  الظهور. ويعتمد عملهم، بطبيعته،  المتطرفة وبطيئة  ألحداث الطقس 

تقلبات المناخ وأحوال الطقس. ولذلك سيكون من المهم، في سياق تنفيذ هدف التنمية 
المستدامة 13 )وخاصة في إطار الغاية 13-1 »تعزيز القدرة على الصمود ... والقدرة 

التكيف مع  التكيف...«(، االلتزام باالستثمار الكافي لتمكين المزارعين األسريين من  على 
اآلثار الضارة المتزايدة على نظمهم اإلنتاجية. وباإلضافة إلى ذلك، توجد إمكانات كبيرة 
لتكون نظم الزراعة األسرية جزءا من الحل لخفض االنبعاثات الناتجة عن الزراعة، وتمكين 

نظم إنتاج األغذية من التكيف مع اآلثار القاسية بالفعل لتغير المناخ. وعلى سبيل المثال، 
 Lasco et al.,( ُأقر بالمبادرات الرامية إلى تشجيع الزراعة الحراجية بين المزارعين األسريين

2014( على أنها تنطوي على إمكانات كبيرة، حيث جمعت بين تعزيز القدرة على التكيف 
وفوائد تخفيف آثار تغير المناخ18 ويجري تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتخفيف أثره من خالل 

ممارسات الزراعة اإليكولوجية والمقاومة الزراعية التي تهدف إلى تحسين خصوبة التربة، 
وتعزيز االحتفاظ بالرطوبة، والزراعة الحراجية، واستخدام أنواع قادرة على الصمود من خالل 

للمزارعين. الحقلية  المدارس  مبادرات 

المستدامة	  التنمية  المنصف والعمالة والمساواة )هدفا  النمو  بأهداف   وفيما يتعلق 
8 و10(، عندما يتم إعمال حقوق المزارعين األسريين وتمكين أنشطتهم، فإنهم يمكن أن 

يكونوا عوامل محركة للنمو المنصف والمستدام، مما يقلل التفاوتات ويخلق فرص عمل. 
وفي الواقع، تكون المزارع األسرية أكثر كثافة للعمالة مقارنة بالبدائل كبيرة الحجم، وبالتالي 

فإنها تؤدي دورا رئيسيا في تسخير إمكانات النظم الغذائية األوسع نطاقا كمحرك لتوليد 
فرص العمل،19 وخاصة في البلدان التي لديها مجموعات سكانية شابة ضخمة. وفي 

الواقع، تبرز الحاجة إلى إشراك الشباب في الزراعة األسرية كأولوية من منظور الدينامية 
والطاقة واالبتكار التي يمكن أن يجلبها الشباب للزراعة في وقت يشهد تغير سريع في 

النظم الغذائية العالمية، وكذلك من منظور المساهمة المحتملة في خلق فرص العمل في 

بالفعل، تعتبر النظم البعلية المصدر الرئيسي إلنتاج الغذاء العالمي )HLPE, 2015: الصفحة 14(. وُيشِغل هذه النظم أساسا المزارعون  17
األسريون أصحاب الحيازات الصغيرة، على عكس عمليات سحب المياه واسعة النطاق التي ترتبط عموما بالمزارع الصناعية الكبيرة.

تشير البحوث المتعلقة بنتائج الجهود المبذولة إلشراك أصحاب الحيازات الصغيرة الصينيين في التصدي لمشاكل اإلنتاج والتلوث في وقت  18
 واحد إلى زيادة الغلة وانخفاض انبعاثات غازات الدفيئة ألكثر من 20 مليون من أصحاب الحيازات الصغيرة شملتهم الدراسة

.)Cui, Z. et al., 2018(
في العديد من البلدان النامية، يعد النظام الغذائي أكبر صاحب عمل وسيظل كذلك خالل فترة أهداف التنمية المستدامة؛ وال تزال النظم  19

.)Townsend et al., 2017( الغذائية صاحبة عمل رئيسية في بعض البلدان مرتفعة الدخل أيضا
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البلدان التي تواجه تحديات بشأن عمل الشباب. وبطبيعة الحال، ستكون معالجة أوجه عدم 
المتعلقة  المحتملة  الفوائد  لتحقيق  المزارعات أساسية  تواجهها  التي  الجنسانية  المساواة 
5. وباإلضافة  بالنمو الشامل، ويجب منحها األولوية في سياق هدف التنمية المستدامة 

إلى ذلك، فإن الفوائد التغذوية واالقتصادية المحلية الكبيرة الناتجة عن إقامة روابط أقوى 
بين نمو المدن التي يعمل المزارعون األسريون في المناطق المحيطة بها تستحق اهتماما 

.11 أكبر في سياق تنفيذ هدف التنمية المستدامة 

وينشأ تحقيق المساهمة المحتملة للزراعة األسرية المزدهرة والمستدامة كمعجل للتقدم في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة كهدف رئيسي لعقد األمم المتحدة للزراعة األسرية. وتعمل منظمة األغذية 

والزراعة والصندوق بالفعل عن كثب مع المزارعين األسريين ومنظماتهم؛ ويتيح العقد فرصة لتعبئة دعم 
أوسع نطاقا من الحكومات والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الخاصة والمنظمات الخيرية والجهات 
الفاعلة اإلنمائية األخرى لتمكين المزارعين األسريين من إنجاز مساهماتهم في تحقيق أهداف خطة 

التنمية المستدامة لعام 2030.

المساهمة في مستقبل  المزارعين األسريين من  لتمكين  العقد  استخدام 
أكثر إشراقا للجميع

على الرغم من أن المزارعين األسريين يقدمون بالفعل مساهمات كبيرة وُيعترف بهم بشكل متزايد 
كأبطال رئيسيين في القضاء على الجوع والفقر العالميين، إال أنهم ال يمكن أن يوفوا بمساهمتهم 
المحتملة إال إذا تم التغلب على العقبات التي يواجهونها. ويشير اإلقرار بأدوار المزارعين األسريين 

وإمكاناتهم بشكل أفضل، وإدماجهم في أهداف التنمية المستدامة، ووضع أطر للسياسات الدولية 
الموجهة نحو النهوض بمصالح المزارعين األسريين - وال سيما العديد من األطر التي وضعتها واعتمدتها 

لجنة األمن الغذائي العالمي - إلى أن اإلرادة السياسية موجودة.20 غير أنه ال يزال يتعين القيام بالمزيد 
فيما يتعلق بتصميم السياسات الوطنية وتنفيذها لضمان، أوال، عدم إنشاء التحيزات التي تفضل نماذج 

الزراعة واسعة النطاق على حساب المزارعين األسريين، وثانيا، ووضع تدابير محددة مراعية للسياقات 
المحلية لتهيئة الظروف التي يمكن أن يزدهر فيها المزارعون األسريون.

وعلى وجه التحديد، يتعين توجيه السياسات المتكاملة نحو المزارعين األسريين في مجاالت مثل تشجيع 
االستثمار21 وحقوق حيازة األراضي والموارد الطبيعية، وتوفير الخدمات في المناطق الريفية، والتكيف 

مع تغير المناخ، والحماية االجتماعية والعمل الالئق، والمشاركة في العمليات السياسية، والتصدي ألوجه 
عدم المساواة بين الجنسين في الزراعة والمناطق الريفية. وهذا يعني الحاجة إلى اتباع ُنهج متعددة 

األبعاد ومتعددة أصحاب المصلحة واإلقليمية إزاء التنمية: ال يمكن حصر المسائل المتعلقة بتعزيز الزراعة 
األسرية في السياسات الريفية والزراعية فقط. وبالمثل، حتى في الحاالت التي توجد فيها مثل هذه 

السياسات - كما هو الحال في العديد من البلدان - فإن االستثمار في تنفيذ السياسات، بما في ذلك 
تنمية قدرات السلطات العامة وكذلك المزارعين األسريين ومنظماتهم، ضروري لضمان تحقيق النتائج 
المتوقعة. ويمكن أن تؤدي الخدمات االستشارية الريفية وشبكات مدارس المزارعين الحقلية المحلية 

واإلقليمية دورا كبيرا في ضمان مشاركة المزارعين األسريين ومراعاة احتياجاتهم. وغالبا ما تكون تحديات 
التنفيذ هائلة فيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في الزراعة 

بما في ذلك "المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن التسيير الرشيد لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي  20
الوطني"، و"المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدريجي للحق في غذاء كاف في سياق األمن الغذائي الوطني"، وتوصيات 

السياسة بشأن "توصيل أصحاب الحيازات الصغيرة باألسواق". انظر صفحة المنتجات الرئيسية للجنة األمن الغذائي لالطالع على قائمة 
.www.fao.org/cfs/home/products/ar/ :كاملة

  تميل سياسات االستثمار في العديد من البلدان إلى تفضيل عمليات االستحواذ على األراضي واسعة النطاق على تنمية المزارع الصغيرة،  21
خاصة فيما يتعلق بالحد األدنى لمتطلبات الحجم لتطبيق قوانين االستثمار وهياكل الحوافز الضريبية ورسوم حقوق الحصول على األراضي 

.)Vorley et al., 2012( والموارد الطبيعية
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والمناطق الريفية، مما يتطلب المزيد من الوعي الجنساني بين جميع أصحاب المصلحة، والمزيد من 
الجهود لدمج المساواة بين الجنسين في النظم المؤسسية ونظم التسيير ومبادرات محددة لتسوية 

االختالفات بين القوانين النظامية من ناحية، والقوانين والقواعد العرفية المحلية المتعلقة بالتمايز بين 
.)Vorley et al., 2012؛ وCFS, 2017a( الجنسين من الناحية األخرى

ويوفر العقد فرصة للبناء على المشاورات السياساتية التي تعقد خالل العام لتركيز جهود المجتمع 
الدولي - بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية والبرلمانيون واألمم المتحدة وغيرها من المنظمات 

الدولية والمؤسسات المالية الدولية والهيئات اإلقليمية واألوساط األكاديمية ومؤسسات البحث 
ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص - على العمل مع المزارعين األسريين لضمان وجود اآلليات 

الالزمة لتعزيز أدوراهم في المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبصفتهما المنفذين الرئيسيين للعقد، تعمل منظمة األغذية والزراعة والصندوق عن كثب وتتشاوران 
بشكل مكثف مع الدول األعضاء والجهات الفاعلة غير الحكومية التي شاركت في حملة العقد من أجل 
ضمان اتباع نهج منظم وشامل لتحقيق األهداف. وستشرف لجنة توجيهية دولية على تطوير وتنفيذ 

عقد الزراعة األسرية، ورصد األنشطة المقابلة، وتقديم التوجيه بشأن أي تعديالت مطلوبة على طول 
الطريق. ويضم أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية ممثلين عن منظمة األغذية والزراعة والصندوق، ومجموعة 

ممثلة إقليميا للدول األعضاء، فضال عن منظمات المزارعين العالمية واإلقليمية.

وسيتم إطالق العقد رسميا في روما في 29 مايو/أيار 2019.
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