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 متهيد

 

 جديدة لألمن الغذائي والتغذية االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية: خطة

 

برئاتربيت لربه، همربزة     فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )فريق اخلرباء(، الذي أتشرف يشّكل

يف عربام  وهربو قربد أنشرب      (الوحل بني الشق اخلاص بالعلوم وبني شق السياتات يف جلنة األمن الغربذائي العرباملي )اللجنربة   

ويهربدف  . صياغة السياتربات ل تكون أتاتال ليقدم إىل اللجنة مشورة علمية نات مصداقية علمية قائمة على املعرفة 3101

 حادرة مباشرة مربن أحربحاا املعربارف إىل    فريق اخلرباء إىل تنظيم اتتجابة علمية وتكنولوجية مجاعية قائمة على األدلة

 .واضعي السياتات، على أتاس الطلب

 

مبربا يضربمن    اخلرباء بناء على طلب اللجنة من أجل تربوفري حتاليربل وتوحربيات لغايربات حربياغة السياتربات      ويعمل فريق 

، قربدم األخربري التقربارير األربعربة     3101ومنذ إنشاء فريق اخلرباء يف عربام  . اتتناد السياتات املقررة إىل أدلة علمية تليمة

: وهربي ، 3100عربام   /تشربرين األول أكتوبرة يف رومربا يف  إىل اللجنة كي تنظر فيها خربالل انعقرباد دوراتهربا السربنوي     التالية

الغذائي وتغري  "األمن 3103"تقلب األتعار واألمن الغذائي" و"حيازة األراضي واستتثمارات الدولية يف الزراعة" ويف عام 

يربة نقاشربات   يف تغذ ، تيسربهم تقريرانربا التاليربان   3102ويف عربام   .املناخ" و"احلماية اسجتماعية لتحقيق األمربن الغربذائي"  

و"الوقربود احليربوي واألمربن     "اللجنة وهما بعنوان: "استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي

 ."الغذائي

 

 تربتنتهي . وقد مت إعداد التقارير الستة كلها بناء على طلب حمدد من اللجنة فكانت بالتربالي مقدمربة بنرباء علربى الطلربب     

ويعمل مكتب اللجنة حاليا على وضع اللمسات األخرية . 3102وسية اللجنة التوجيهية احلالية يف أكتوبر/تشرين األول 

وقد وقع اختيار اللجنة على . 3102تبدأ مهامها يف أكتوبر/تشرين األول  لتشكيل اللجنة التوجيهية اجلديدة اليت توف

: "دور مصربايد األمسربا    أي 3104ليت تتعقد يف أكتوبر/تشرين األول من عربام  ملناقشتهما يف دورتها ا املوضوعني التاليني

و"الفاقد الغربذائي وخملفربات األغذيربة يف تربياق الربنظم       يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية" وتربية األحياء املائية املستدامة

من اتتكمال التقريرين  التوجيهية املقبلةولقد اختذنا اخلطوات األولية األتاتية لكي تتمكن اللجنة "، الغذائية املستدامة

 .3104حبلول موعد اجتماع أكتوبر/تشرين األول 

 

وتستحق جلنة األمن الغذائي العاملي الثناء لكونها س ختشى تناول املسائل الصعبة واملربثرية للجربدل والربيت تنطربوي علربى      

السياتية واسجتماعيربة   الظروف اسجتماعيةويدر  فريق اخلرباء بأن هنا  تفاوت كبري على كوكبنا من حيث . حتديات

ونقربدم اخليربارات السياتربية مسربتعينني دائمربا       جتنربب التعميمربات   ولذا حنرص علربى . اسقتصادية واإليكولوجية الزراعية

   .باألمن الغذائي والتغذوي املستدام بوحفه خط األتاس
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بربني أحربحاا املصربلحة     على األدلة لتحليل السياتربات وينبغي لتقارير فريق اخلرباء أن تكون مبثابة نقطة انطالق قائمة 

بتقييمربات وافيربة، تشربمل مجيربع الربنهق وطربرق        وعليهم إعداد البيئة املالئمة عرب القيام. الذين هلم وجهات نظر خمتلفة

فهربم خمتلربف    وعليهم أن يسّهلوا لكل طرف من أطراف النقاش حربول السياتربات  . حتى وإن كانت ختتلف بشدة السرد

 .ر والتوحل إىل توافق يف اآلراءوجهات النظ

 

حعبا من الناحيربة العلميربة ويزيربا مربن الناحيربة       وأود هنا أن أشدد على ميزة حمددة جدا لعملنا، جتعله على حد تواء

احلكومات ومذتسربات البحربوث ولثلربي املربزارعني ومنظمربات اجملتمربع        فإن أححاا املصلحة يف اللجنة، مثل. الفكرية

مربن أحربحاا املعربارف     ويف الوقت نفسربه، يعتربرب معظربم هربذسء    . يطلبون املعرفة واملشورة العلمية املدني والقطاع اخلاص،

نا سرباعد وي ،يف عملية حياغة تقاريرنا، خالل املراحل املبكرة من إعدادها جنمع بني مشاورتني عامتني فنحنولذا . كذلك

 . اإلضافيةوعلى مجع املعارف واألدلة  على فهم الشواغل احملددة بشكل أفضل نلك

 

للقيربود املفروضربة علربى اتربتثمار      ، طلبت اللجنة من فريق اخلرباء إجراء: "دراتربة مقارنربة  3100يف أكتوبر/تشرين األول 

ملعاجلربة هربذه املعوقربات، مربع األخربذ يف       أححاا احليازات الصغرية يف الزراعة يف شتى الظروف مربع خيربارات تياتربية   

ومنظمربة األغذيربة والزراعربة يف تربياق      قبل الصندوق الربدولي للتنميربة الزراعيربة    اسعتبار العمل املنجز على هذا املوضوع من

تقييما مقارنا لالتواتيجيات من أجل ربط أححاا  وينبغي أن تشمل. جلنة الزراعة، وعمل الشركاء الرئيسيني اآلخرين

لمه من التجارا املختلفربة، فضربال   األتواق الوطنية واإلقليمية وما ميكن تع احليازات الصغرية بسالتل القيمة الغذائية يف

تعاونيات املزارعني والقطاع  تقييم لآلثار املوتبة على أححاا احليازات الصغرية من القطاعني العام واخلاص وكذلك عن

اخلاص وفيما بني أطراف القطاع اخلاص" )الدورة السابعة والثالثون للجنربة األمربن الغربذائي العرباملي، التقريربر النهربائي،       

 . (3100شرين األول أكتوبر/ت

 

خاحربة وأن   ومن املسلم به أن استتثمار يف الزراعة وخاحة بالنسبة إىل أححاا احليازات الصربغرية، هربو ضربرورة مطلقربة    

وتفرض علينا هذه احلالة بالدرجة األوىل أن . من حغار املزارعنيهم الغالبية العظمى من اجلياع يف العامل، وهنا املفارقة، 

الصربغرية  والتفكري مليا يف مستقبل الزراعربة   -زراعة أححاا احليازات الصغرية  ةأي ماهي - نتناوله نفهم املوضوع الذي

تربتم غالبيربة استربتثمارات يف    . األوضاع واملسارات القائمربة يف كربل بلربد    جراءوكثريا ما نواجه رؤى متناقضة جدا . النطاق

أن نفهم بشكل أفضل ما حيترباج إليربه أحربحاا    ب تقضيسية الرئي املسألةولذلك، فإن . الزراعة من قبل املزارعني أنفسهم

 . احليازات الصغرية كي يتمكنوا من استتثمار

 

اللجنربة التوجيهيربة التابعربة للفريربق يف      ويتضمن هذا التقرير حتليل وتوحيات فريربق اخلربرباء حبسربب مربا وافقربت عليهربا      

  . على جلنة األمن الغذائي العاملي حاليا عرضهوجيري . 3102مايو/أيار  03و 02اجتماعها الذي عقد يف بيجني، بني 
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 ويعمل فريق اخلرباء بناء على قواعد حمددة للغاية، وافقت جلنة األمن الغذائي عليهربا، وهربي تضربمن الشربرعية العلميربة     

كرببري جربدا مربن    الوأود أن أشربيد بالعربدد   . 1أشكال املعرفربة  واملصداقية للعملية، فضال عن شفافيتها وانفتاحها على مجيع

نائربب الربرئيس    امسحربوا لربي أن أشربكر أوس   و. هذا التقرير، حتت ضغط زمربين هائربل   يف إعدادتاعدونا  اخلرباء الذين قد

اإلرشرباد   مربن حيربث  العمربل احلثيربث الربذي قرباموا بربه       السيدة مريم رمحانيان ومجيع زمالئي يف اللجنة التوجيهية علربى 

فلقربد قربدموا وقربتهم    . 3102اللجنربة التوجيهيربة يف مايو/أيربار     واإلشراف على الدراتات حتربى املوافقربة عليهربا مربن قبربل     

 ووفقا لقواعدنا اإلجرائية اليت قدمتها جلنة األمربن الغربذائي العرباملي، تعمربل فربرق املشربروع      . العمل ومعرفتهم يانا هلذا

طلربب إشربراف اللجنربة     ، الربذي Alain de Janvry وأتوجربه بالشربكر اخلرباص إىل   . حتربت إشربراف اللجنربة التوجيهيربة"    "

فرنسربا(  ) Pierre-Marie Boscاملشروع  املسذول عن فريقاللرئيس  وأود التعبري عن امتناني. لتوجيهية على هذا التقريرا

 )مربربربالي( Mamadou Goïtaواملكسيك/شربربربيلي( ) Julio Berdegué املشربربربروع املسربربربذول عربربربن  فريربربربقالوألعضربربرباء 

كما نعربرا عربن امتناننربا    . )الصني( Linxiu Zhang)اليابان( و Kae Sekine)هولندا( و Jan Douwe Van der Ploegو

 يف استتعراض العلمي لألقران وإىل العدد الكبري من اخلرباء الذين أدلوا بتعليقرباتهم علربى كربل مربن     للمشاركني اخلارجيني

يربدعمون فريربق   الذين غري املنظورين من اخلرباء  فهم يشكلون اجملموعة العاملية. اسختصاحات واملسودة األوىل من التقرير

 . اخلرباء الرفيع املستوى

 

مربن مربوارد مربن     يربتم متويربل فريربق اخلربرباء    . امسحوا لي أيضا بأن أعرا عن امتناني للماحنني الذين مولوا هذه العمليةو

 . فريق اخلرباء وعرض املربرات من قبلاملهمة  اتتقطبتهالذي  لدعم العفويباخارج امليزانية، وحنن معجبون 

 

فربأوس،  : يكون توقيت هذا التقرير، الذي طلبته جلنة األمن الغذائي العاملي مناتبا ألتربباا ثالثربة مهمربة    أنبوكلنا أمل 

 الربذي تربيعقد يف   ينبغي أن يساعد على تغذية النقاش املتعلق بالسياتات يف اسجتماع املقبل للجنة األمن الغذائي العرباملي 

املبادئ املتعلقة باستتثمار  حلة بالعمل اجلاري للجنة حول نان كويأن بوثانيا، حنن نأمل . 3102أكتوبر/تشرين األول 

للسربنة   ، نعتقد أنه ميكن أن يقدم مساهمة هامربة يف التحضربري  3104نتجه حنو عام  وإن حننوأخريا، . الزراعي املسذول

 . 3104الدولية للزراعة األترية، 

 

 أتقربدم  ولربذا أود أن . 3102يف عام  ،جلنة األمن الغذائيوجيري جتديد اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء املعينة من قبل 

أعرا عن إعجابي وامتناني ملنسق فريق  وأود أيضا أن. وكذلك للجنة التوجيهية اجلديدة ملن تيعقبينبأطيب التمنيات 

 عربن  هربذا التقريربر، فضربال    فربإن . على جهوده اليت س تكل، وعلى التزاماته ورؤيتربه استربتثنائية   Vincent Gitz اخلرباء

 . يدين بالكثري لتفانيه ولعمله احلثيث ،تقاريرنا األخرى

 

كتبهربا ويموعتهربا استتشربارية    ملوأخريا، أود أن أعرا عن خالص تقديري لرئيس وأعضاء جلنة األمن الغذائي العاملي و

 . فريق اخلرباء لعمل لتشجيع الذي أبدوه خالل تلك السنوات األوىلعلى 

 

                                                           
 .4اإلجراءات موحوفة مبزيد من التفاحيل يف امللحق   1
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يشربكل أحربحاا احليربازات الصربغرية     . خطة جديدة ألصححاب احليحازات الصحغرية   وخالحة القول إن التقرير يدعو إىل 

وقربد  . فعظيمربة  من األتر الزراعية يف العامل، أما مساهماتهم يف األمربن الغربذائي األتربري والربوطين والعرباملي      السواد األعظم

أن احليربازة الصربغرية    علربى  أن أؤكد هنا أودو. للزراعة األترية الدوليةالسنة تيكون  3104عام  ت األمم املتحدة أنأعلن

املربزارعني مربن    ن حربغار احليازات الصربغرية، جيربب أن منّكرب    قدرات إبرازومن أجل . للتكثيف املستدام تتيح فرحا كبرية

م إىل حربغار املربزارعني   قّدتبلد لكي  وآمل أن يكون هذا التقرير مفيدا لكل. التغلب على القيود املفروضة على استتثمارات

 :  خطة جديدة تتألف من العناحر اخلمسة التالية
 

 ؛ححة الوبة وتعزيزهاعلى ظ افاحل 

 ؛لكل قطرة ماء اإلدارة املستدامة جلميع مصادر املياه وإطالق حركة "املزيد من احملاحيل والدخل" 

 ؛توتيع التقنيات واملدخالت املناتبة 

  ؛والتأمنياملطلوا  اسئتمانتوفري 

  واجملزية املكفولةضمان فرص التسويق . 

 

، مثربل  النساء العامالت يف املربزارع اليت حتتاج إليها  كل هذه الربامق، من أجل ضمان إتاحة كل نظم الدعم إنشاءينبغي 

 . التأمني والتكنولوجيا والسوقو التسليفات الوحول إىلدور احلضانة ومراكز الرعاية النهارية، وكذلك 

 

 

M. S. Swaminathan 
 

 
 

 3102يونيو/حزيران  34رئيس اللجنة التوجيهية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 
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 والتوصيات املوجز

 

طلبت جلنة األمن الغذائي إىل فريق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى املعربين برباألمن الغربذائي والتغذيربة يف أكتوبر/تشربرين األول         

دراتة مقارنة للقيود املفروضة على اتتثمار أححاا احليازات الصغرية يف الزراعة يف شربتى الظربروف مربع     إعداد" 3100

خيارات تياتية ملعاجلة هذه املعوقات وأن يأخذ يف اسعتبار العمل الذي أجنربزه بشربأن هربذا املوضربوع الصربندوق الربدولي       

ينبغي أن يشتمل نلربك علربى   و. الذي أجنزه شركاء أتاتيون آخرون يف إطار جلنة الزراعة والعمل والفاوللتنمية الزراعية 

تقييم مقارن ستواتيجيات الربط بني أححاا احليازات الصغرية وتالتل القيمربة علربى املنتاجربات الغذائيربة يف األتربواق      

ميكن تعلمه من التجارا املختلفة، باإلضافة إىل تقيربيم مربا للشربراكات فيمربا بربني القطرباعني العربام         وما الوطنية واإلقليمية

واخلاص وكذلك فيما بني تعاونيات املزارعني والقطاع اخلاص وفيما بني أطراف القطاع اخلاص مربن آثربار علربى أحربحاا     

 . تها السابعة والثالثني(التقرير النهائي لدور – 3100جلنة األمن الغذائي، ) "احليازات الصغرية

 

وتتطلربربب معاجلربربة هربربذا الطلربربب تعريربربف زراعربربة أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية، وفهربربم مربربا يغطيربربه هربربذا املفهربربوم، ونطربرباق 

استتثمارات والغرض منها، وتأطري املسألة يف منظور أوتع لزراعة أححاا احليازات الصغرية، مبربا يف نلربك مسرباهمتها    

 . املستقبلية، مع مراعاة األوضاع اإلقليمية والقطرية املختلفةيف األمن الغذائي واملسارات 

 

دوسر أمريكي يف اليربوم(،   0.33مليار من األشخاص املدقعي الفقر يف العامل )الذين يعتاشون من أقل من  0.4فمن يموع 

لذلك، فإّن و. ( على الزراعةاكلي )أو ايف املائة منهم يعيشون يف املناطق الريفية ويعتمد معظم هذسء جزئي 31من املقّدر أّن 

 . احلاجة امللحة واليت س ميكن إنكارها إىل احلد من الفقر تضع زراعة أححاا احليازات الصغرية يف الصدارة

 

 املالحظات الرئيسية

 

 ما هي زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟ -0

 

، ويف كربل تعريربف دسست حمربددة    2الصغرية"مّثة عدد من التعاريف املختلفة "لزراعة أححاا احليازات  -0

فهمنربا حلاجربة أحربحاا احليربازات      اتوّجربه التعرباريف أيضرب   و. لقياس عدد أحربحاا احليربازات الصربغرية   

لذلك فإن أي مناقشة حول التعاريف س تعد تافهة وس يرد أكادميية، بل هلا آثربار  و. الصغرية لالتتثمار

 . عيشملموتة على السياتات والتداعيات على تبل ال

  

                                                           
يتناول هذا التقرير بشكل رئيسي أنظمة احملاحيل واملواشي من وجهة نظر أححاا احليربازات الصربغرية. ميكربن لرببعض التحاليربل والتوحربيات أن         2

اء املائية فسيتم تناوهلربا يف التقريربر املقبربل لفريربق اخلربرباء      األحي وتربيةتنطبق أيضا على أنظمة أخرى ولكن املسائل احملددة املرتبطة مبصايد األمسا  

 (.3104األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية )تقرير مقبل،  وتربيةبشأن دور مصايد األمسا  املستدامة 
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ومتارس األتر )مبا يف نلك أترة أو أكثربر( زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية فتكتفربي باتربتخدام اليربد          -3

العاملة األترية أو أن معظم قوتها العاملة تكون من األترة، وتستمد من هذا العمل حصربة كرببرية ومتغّيربرة    

وتربيربة احليوانربات، واحلراجربة،    وتشمل الزراعة تربيربة احملاحربيل،   . من دخلها، بشكل عيين أو نقدي

تدير احليازات يموعات من األتر، توأس نسبة كبرية منها امرأة، وتربذدي  و. ومصايد األمسا  احلرفية

 . يف أنشطة اإلنتاج والتصنيع والتسويق اهام ااملرأة دور

 

أو "حبجربم واحربد يناتربب     ازراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية" أن يكربون جامربد       وس ميكربن لتعريربف "   -2

لكل تياق على املستويات اإلقليمي والقطربري واحمللربي، وعلربى مربر      ااجلميع": فثّمة اختالفات كثرية وفق

ميكن لتصنيف زراعة أححاا احليازات الصربغرية علربى   و. إىل التحّوست يف اسقتصادات انظر االوقت أيض

 وس تربيما األراضربي أمربا   ألن املوارد شربحيحة   فاحليازة "حغرية". أتاس حجم املزرعة فقط أن يكون مضلال

حتقيربق ترببل عربيش    اتربية و باسحتياجربات األت  خدامها لتوليد مستوى من الدخل يساعد علربى الوفرباء  اتت

 فيتطلربب مسربتوى عاليربا مربن إنتاجيربة يمربوع العوامربل، مربا يسربتوجب بربدوره مسربتوى عاليربا             ،مسربتدامة 

 . من استتثمار

 

بربطها مع نقيضني وهما احليازات التجارية األكربرب   ااحليازات الصغرية أيضويتم تعريف زراعة أححاا  -4

 . اليت توّظف اليد العاملة من جهة والعمال الذين س أرض هلم من جهة أخرى

 

يف تزويد أححاا احليازات الصغرية بدخل إضايف كما أنها تذّدي  اهام اوتذدي األنشطة خارج املزارع دور -3

تشربكل  و. إىل تنّوع املخاطر، فتحّسن من مرونتهم وقدرتهم على التصدي للصدمات اليت تذثر على الزراعربة 

األنشطة خارج املزارع مسة مشوكة من مسات اسقتصادات الريفية، تربواء يف البلربدان املتقدمربة أم البلربدان     

 . ألححاا احليازات الصغرية الالتتثمار دعم اوهي تتيح فرح النامية،

 

فاجلانبربان  . واألترة هي يف نفس الوقت وحدة اجتماعية منتجة ومستهلكة ومصدر لليد العاملة يف الزراعربة  -5

يفسربر هربذا اسرتبرباط    و. اوثيقرب  ااإلنتاجي واألتري للمزارعني أححاا احليازات الصربغرية يرتبطربان ارتباطرب   

إىل أنربه ميكربن    ااملعوقات اليت يواجهها أححاا احليازات الصغرية فيما يتعلق باستتثمارات، نظربر بعض 

مرونربة   اللصدمات واملخاطر أن تنتقل من اجلانب اإلنتاجي إىل اجلانب األتري، يف حني أنربه يفّسربر أيضرب   

 . اسجتماعيإىل الروابط املتبادلة اليت تعتمد على القرابة والقرا  ااسجتماعات الريفية نظر

 

 اهامرب  اوس يذدي املزارعون أحربحاا احليربازات الصربغرية البعيربدون عربن أي نربوع مربن تبربادل األتربواق دور          -3

 اليوم، غري أّن أحربحاا احليربازات الصربغرية الربذين يسربتخدمون إنترباجهم بالكامربل        اأو اقتصادي ااجتماعي

املزارع على إنتاجها اخلاص ستربتهالكها  تعتمد هذه و. أو مبعظمه للعيش شائعون بالفعل يف مجيع املناطق

مربن اقتصرباد    ايشّكل أححاا احليربازات الصربغرية هربذسء جربزء    و. الغذائي، كتكملة للدخل النقدي املتدني

 السربربوق مربربن خربربالل تربربوفريهم لليربربد العاملربربة، ويعتمربربد أمربربنهم الغربربذائي علربربى إنتربرباجهم، الربربذي س يربربدخل    

 .  بالضرورة السوق
 



 

02 

من شبكات اجتماعية توجم فيها  اأتر أححاا احليازات الصغرية جزء وعلى املستوى اجلماعي، تشكل -5

. من خالل تبادل العمل( وإىل نظم تضربامن  اثمارات مجاعية )أتاتتاملساعدة املتبادلة واملعاملة باملثل إىل ات

كما أنها تشار ، عندما تسمح احلرية السياتية بذلك، يف منظمات املنربتجني الريفيربة ومجعيربات التنميربة     

حمللية بهدف حتسني تقديم اخلدمات مبا يف نلك الوحول إىل السوق، والقوة السربوقية، واحلصربول علربى    ا

 . األحول اإلنتاجية وليكون هلا حوت يف املناقشات حول السياتات العامة

 

ولتقييم حجم زراعة أححاا احليازات الصغرية وتنّوعها وتوفري املعلومربات لصربنع السياتربات، سبربد مربن       -4

عن تكوين األحربول )الناجتربة    ابيانات أكثر دقة وبكمية أكرب: ليس فقط عن حجم األرض، بل أيضتأمني 

علربى املسربتوى    امثل هذه البيانات غري متوّفر حاليرب و. عن استتثمارات السابقة(، واإلنتاج ومصادر الدخل

الربذي   للزراعربة التعربداد العرباملي   يشربّكل  و. العاملي، وهو متوفر على املستوى القطري يف بعض البلربدان فقربط  

لكن س بربّد  و. لإلحصاءات اليت ينبغي تنفيذها يف مجيع البلدان وينّظم طريقة إجرائها اأجرته املنظمة إطار

القربدرات  ( مجيع البلدان س متلك الوتربائل، واملصرباو و  0من التغلب على ثالث حعوبات وهي أّن: ) أوس

 ا( البيانربات ليسربت دائمرب   3؛ )ابلربد  004 للزراعربة تعربداد العرباملي   لل اجلولة األخرية غطيعلى إجرائها: وت

 ات( هربذه اإلحصرباء  2)وللوكيز اخلرباص بكربل بلربد؛     امتجانسة وقابلة للمقارنة؛ بل ميكن أن ختتلف وفق

 . لنوع احليازة اا جيعل من الصعب ربطها باإلنتاج القطري والعاملي وفقس ترتبط بإحصاءات اإلنتاج، م

 

 االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟مَل  -3

 

مربن   اهامرب  الألمربن الغربذائي يف العديربد مربن البلربدان وجربزء       اتشّكل زراعة أححاا احليازات الصغرية أتات -01

وتكامربل األتربواق    التوتربع احلضربري  ومربع  . املشهد اسجتماعي/اسقتصربادي/اإليكولوجي يف مجيربع البلربدان   

مربا تعرباكس مصرباو     اوعوملتها، يشهد القطاع حتّوست كرببرية هلربا أهميربة قطريربة حيوّيربة، حتربّوست غالبرب       

أححاا احليازات الصغرية، وهربي ليسربت حتميربة وس علربى ترببيل الصربدفة بربل إنهربا وليربدة اخليربارات           

ه التحّوست أن تذدي إىل أمناط للسياقات اإلقليمية، والقطرية ودون القطرية، ميكن هلذ اوفقو. اسجتماعية

خمتلفة، تشمل نسبة معّينة من مزارع أححاا احليازات الصغرية ومربزارع أكربرب، لربا يربذثر علربى تنويربع       

 . اسقتصادات الريفية

 

واتتند التحربّول اهليكلربي الربذي حصربل يف البلربدان الغربيربة وبعربض بلربدان آتربيا وأمريكربا الالتينيربة علربى              -00

للموارد، وعلى قدرة هذه اسقتصادات على خلق فرص العمل يف القطاعات األخربرى، أو  استتخدام املكثف 

اليوم بسبب التناقض بربني األمنرباط    اوخيتلف الوضع متام. على إمكانية اهلجرة اهلائلة احمللية أو الدولية

لقطاعربات  وما يوتب على نلك من تداعيات على خلق فربرص العمربل يف ا   االدميوغرافية واسقتصادية إقليمي

  . غري الزراعية ستتيعاا الداخلني اجلدد يف توق العمل
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ويساهم أححاا احليازات الصغرية يف األمن الغذائي والتغذية يف العامل مع أداء أدوار أخرى نات حلة يف  -03

وتبّين األدلة التارخييربة أّن زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية، الربيت تسربتفيد مربن دعربم مربن           . أراضيهم

ات واستتثمارات العامة، ميكن أن تسهم بفعالية يف األمن الغربذائي، والسربيادة الغذائيربة، وبشربكل     السيات

كبري وهام يف النمو اسقتصادي، وتوليد فرص العمل، واحلد من وطأة الفقر، وحترير اجملموعربات املهمشربة   

ويف بيئربة تياتربية   . فربة أو املهملة، واحلد من أوجه عدم املساواة اسجتماعي واسقتصادي بربني أمرباكن خمتل  

ومذتسية متكينية، ميكن أن تسهم يف اإلدارة املستدامة للتنّوع البيولوجي وغريه من املربوارد الطبيعيربة مربع    

 .  احلفاظ على الواث الثقايف

 

ميكن أن تكون مساهمة زراعة أححاا احليازات الصغرية يف األمن الغربذائي والتغذيربة يف العربامل مباشربرة،      -02

بني اإلنتاج واستتهال  بالنسبة إىل الكثري من األتر املعيشية الريفية، أوغربري مباشربرة ألنهربا     بقدر ما تربط

)أ( متّد األتواق احمللية باملنتجات الغذائية الرئيسية؛ )ا( تقوم بربذلك بطريقربة ميكربن أن تكربون مرنربة؛      

 . اجتماعية هامة)ج( زراعة أححاا احليازات الصغرية تذدي يف العديد من البلدان دور شبكة أمان 

 

وقد مت توثيق الكفاءة احملتملة لزراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية مقارنربة برباملزارع األكربرب علربى نطرباق           -04

واتع، مع الوكيز على قدرة أححاا احليازات الصغرية على حتقيق مستويات إنتاج عاليربة لكربل وحربدة    

 . ة اإلنتاج املتنّوعةمن خالل اتتخدام اليد العاملة األترية يف أنظممن األراضي 

 

وتشري التحديات املتوقعة يف تأمني الغذاء للبشرية إىل ضرورة إيالء مزيد من اسهتمربام لالتربتخدام املسربتدام     -03

على الصعيد العاملي، س بد من التنّبه لتزايد ندرة و. للموارد الطبيعية واحلد من األضرار اليت تلحق بالبيئة

وتوجربد عربدة أمثلربة عربن الزراعربة الكفربوءة       . وخصوبة الوبة، والكتلربة احليويربة  الوقود األحفوري، واملياه، 

ميكن أن تشكل وغواتيماس( و كوتتاريكاإىل  الصني وفييت نام واملستدامة ألححاا احليازات الصغرية )من

 . طريقة فعالة من الناحية اسقتصادية واسجتماعية والبيئية لتنظيم اإلنتاج الزراعي

 

الرغم من القيود املتأتية من تعريربف أحربحاا احليربازات الصربغرية علربى أترباس حجربم احليربازات،         وعلى  -05

ا حورة معّبرة: ففي يموعة البيانات هذه اليت تغطي ثلثي بلد 50املقارنة اجملموعة عن  تشكل البيانات

د احليربازات  يف املائربة مربن يمربوع عربد     32، يبلغ حجم يف املائة من املساحات الزراعية 25تكان العامل و

ويتواجربد معظربم   . يف املائة من احليازات أقل من هكتارين 53أقل من هكتار واحد من األرض ويبلغ حجم 

يف املائة من احليازات يف أفريقيربا   51احليازات اليت يبلغ حجمها أقل من هكتارين يف آتيا، ويبلغ حجم 

وحبسربب  . مليون وحدة 311الصغرية  ا يموع عدد احليازات، يقارويف الدول النامية. أقل من هكتارين

يف  01مليون حيازة حربغرية؛ وهربي س تغطربي تربوى      311التعداد العاملي للزراعة، متلك الصني ما يقارا 

يعربد هربذا   و. يف املائة مربن يمربوع األغذيربة يف العربامل     31، وتنتق ااملائة من األراضي الزراعية املتاحة عاملي

على اإلنتاجية اليت ميكن حتقيقهربا مربن خربالل زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية مقارنربة          اهام امذشر

 . باملزارع األكرب
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مع أنهم أهملوا و.  وحتى يف البلدان املتقدمة، تغّير أححاا احليازات الصغرية لكنهم س يزالون متواجدين -03

للسربياق   اوفق ااألكرب، س يزال عددهم كبري يف السياتات اليت تكون يف الكثري من األحيان لصاو املزارعني

 . ما جيمعون بني الزراعة وأنشطة أخرى يف اسقتصاد الريفي غري الزراعي االقطري السائد، وكثري

 

 من يستثمر يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟ -2

 

. الصربغرية أنفسربهم  معظم استتثمارات يف زراعة أححاا احليازات الصغرية يقوم بها أحربحاا احليربازات    -05

وحيدث هذا من خالل طرائق خمتلفة ولكن يف األغلب مربن خربالل استربتثمار يف العمربل مربن أجربل توتربيع        

قاعدة املوارد وحتسينها، وإىل حد أقل من خالل املدخرات الشخصية والتحويالت من أفراد األتربرة الربيت   

إىل أن األولويربة   امارات حمدودة نظرولكن تبقى هذه استتث. تستخدم من أجل اقتناء موارد جديدة إضافية

 . تذهب إىل اسحتياجات األترية عندما يكون الغذاء أو التعليم أو اإلنفاق يف خطر

 

ومربن املسربلم بربه    . وتراجعت استتثمارات العامة يف الزارعة ومن أجل الزراعة إىل حد كبري منذ الثمانينربات  -04

وقد اختفى العديربد مربن البنربو  الزراعيربة     . القطري والعاملي اآلن أّن الزراعة قد مت جتاهلها على املستويني

)معظمها كان يرتبط بالدولة أو يلقى الدعم منها(، وقربد تراجعربت خربدمات اإلرشرباد والبحربوث التطبيقيربة       

 . واستتثمار يف مشاريع البنى األتاتية منذ منتصف الثمانينات

 

هة حنو الصادرات الزراعية، يف حربني يربتم جتاهربل    املوّج اويف الوقت نفسه، تفّضل الشركات األكرب حجم -31

وكربان مربن   . قطاع أححاا احليازات الصغرية س تيما )من دون احلصر( الربذين ينتجربون للسربوق احملليربة    

املتوقع للشركات الكربى وغريها من شركات القطاع اخلرباص أن تربذمن خربدمات السربوق املناترببة واملعرفربة       

وقد حربدث نلربك يف بعربض    . عايريهم من أجل تلبية متطلبات السوقالتقنية ملساعدة املنتجني على تطوير م

األماكن ولكن ليس يف معظمها، ويف كثري من احلرباست بطربرق مل تعربد بالفائربدة علربى أحربحاا احليربازات        

ومقارنة مع العدد اإلمجالي ألححاا احليازات الصغرية، مل تشار  توى أقلية بالفعل يف مثربل  . الصغرية

 . هذه اخلطط

 

داد اسهتمام يف اتتخدام الشراكات بني القطاعني العام واخلاص بشكل أكثربر فعاليربة مربن أجربل تعبئربة      ويز -30

ويغطي هذا املصطلح العام أنربواع خمتلفربة   . أفضل لالتتثمارات اخلاحة وتوجيهها حنو األهداف اجلماعية

استربتثمار   من الشراكات بني اجلهات العامربة واخلاحربة، كانربت تسربتخدم يف البدايربة مربن أجربل مشرباريع        

ويعمل العديد من احلكومات . الكبرية، والبحث والتكنولوجيا وهي ترّكز اليوم وبشكل متزايد على الزراعة

ومربن  . على تصميم أطر قانونية للشراكات بني القطرباعني العربام واخلرباص، مبربا يف نلربك يف قطرباع الزراعربة       

أحربحاا احليربازات الصربغرية وكيفيربة     الصعوبات يف هذا اإلطار كيفية دفع هذه الشراكات للعمل من أجل 

  . إشراكهم يف تصميمها
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 ما هي القيود اليت تعوق االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟ -2

 

عندما حيتاج أححاا احليازات الصغرية إىل استتثمار، يواجهون يموعة متنّوعة من القيود املوابطة يف  -33

ومسربتويات عاليربة مربن املخرباطر )الشخصربية، والطبيعيربة، والتقنيربة،        الكثري من األحيربان ومنهربا: الفقربر،    

واسقتصادية واملاليربة(، وتراجربع حجربم حيربازات األراضربي، وعربدم وجربود احلربوافز يف البيئربة اسقتصربادية           

واملذتسية، وحعوبة الوحول إىل األتواق املناتبة، وحوت منظمات أححاا احليربازات الصربغرية اهلافربت    

 .  يف املناقشات السياتية

 

 ( األحربربول؛0وميكربن تصربنيف هربذه القيربود املتنوعربة علربى استربربتثمار يف ثالثربة أبعرباد مرتبطربة بكربل مربن )            -32

وس تشكل هذه األبعاد األتاس لفهم يموعة القيود املتنّوعة فحسب، بربل  . ( املذتسات2( األتواق؛ )3)

 .  إنها تشمل أدلة على كيفية التغلب عليها
 

األحول الطبيعية واإلنتاجية، مبا يف نلربك األحربول املاديربة واملاليربة واسجتماعيربة      يتناول البعد األّول  أ()

ومربن بربني   . وينبغي لقرارات استتثمار أن تعاجل يمل قاعربدة أحربول احليربازة الصربغرية    . واإلنسانية

، ومربن املهربم اإلشربارة إىل أنربه     ارئيسي األحول، تشكل كمية املوارد الطبيعية املتاحة يف احليازة عامال

ومن القيربود امللزمربة   . ، ميكن حتسني نلك من خالل استتثماراتاحتى ولو كان حجم احليازة حغري

على استتثمار يف مزارع أحربحاا احليربازات الصربغرية الوحربول احملربدود إىل األراضربي وغريهربا مربن         

يف الوحول والتوزيع املشّوه بشكل كبري . األحول الطبيعية )خاّحة املياه(، س تيما بالنسبة إىل النساء

 . إىل األراضي واملياه يعرقل على حنو خطري القدرة اإلنتاجية للمزارعني أححاا احليازات الصغرية
 

وتذدي الظروف غري املذاتية مثل تقّلب األتعار، وعربدم  . ويتناول البعد الثاني األتواق ووكالء السوق ا()

وعربدم القربدرة علربى املسرباومة اجلماعيربة،      الوحول إىل األتواق املناتبة، مبا يف نلك األتواق املاليربة،  

 . وارتفاع تكاليف املعامالت عوامل تثّبط استتثمارات أو أنها جتعلها مستحيلة
 

فتصميم السياتات اجليد ضروري وكذلك البيئة . ويتناول البعد الثالث املذتسات وتصميم السياتات ج()

لصغرية والعمربل اجلمرباعي مربن العناحربر     ومنظمات أححاا احليازات ا. املذتسية املبتكرة والتمكينية

احلامسة، ولكن مثة العديد من العوائق اليت حتربول دون مشرباركتها الفعالربة، مبربا يف نلربك يف بعربض       

 . احلاست عدم اسعواف حبقوقها األتاتية

 

أصححاب   ما هي االسرتاتيجيات اليت تبّين أنها ناجحة يف التغّلب على هذه القيود وتعزيز االسحتثمار يف زراعحة   -1

 احليازات الصغرية؟

 

لتحقيق اإلمكانات الكاملة لزراعة أححاا احليازات الصغرية، هنا  حاجة إىل التخفيف من القيود الربيت   -34

ويكمربن اهلربدف األول يف دعربم استربتثمارات مربن قبربل       . حتد من القدرة علربى استربتثمار أو القضرباء عليهربا    

على القيام بربذلك تعتمربد علربى استربتثمارات األخربرى       أححاا احليازات الصغرية أنفسهم غري أّن قدرتهم

 . نات الصلة يف العمل اجلماعي واملبادرات اخلاحة ويف املنافع العامة
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مربن   ولتكون السياتات أكثر فعالية، ينبغي هلا أن تكون متكاملة حبيث تدعم كل تياتة األخربرى )بربدس   -33

يف البحوث واإلرشاد الالزم إىل حتسربينات بالضربرورة   وعلى تبيل املثال، لن يذدي استتثمار . (أن تعرقلها

وباملثربل، تربنجح استربتثمارات يف    . يف الوحول إىل األتواق املناتبة وخلق أتواق جديدة اما مل يستثمر أيض

البنى األتاتية بشربكل أفضربل يف حربال دعمربت منربانج اإلنترباج واألتربواق املناترببة بالنسرببة إىل أحربحاا           

يف تربأمني حقربوق    اذه استتثمارات لن تبلغ اهلدف منها مربا مل يسربتثمر أيضرب   احليازات الصغرية، كما أن ه

 . احليازة

 

وينبغي تصميم احلوكمة من أجل الزراعة والتنمية الريفية حبيث تدعم األدوار املتعربددة الوظربائف لزراعربة     -35

كافيربة للقيربام بهربذه    فوزارات الزراعة التقليدية عادة ما تكون غربري  . أححاا احليازات الصغرية يف التنمية

 .وتبربربّين اخلربربربة أّن فعاليربربة السياتربربات الوزاريربربة أو القطاعيربربة يعززهربربا التنسربربيق فيمربربا بينهربربا      . املهمربربة

ما يدعو نلك إىل آليات حوكمربة وتنسربيق حمربددة علربى املسربتوى القطربري بربني خمتلربف الربوزارات           اوغالب

 . واإلدارات العامة واجلهات املعنّية

 

ما تشهد زراعة أححاا احليازات الصغرية بشكل خاص والزراعة بشكل عام حتّوست هائلة ميكن  اوغالب -33

إجيابّية، كما ميكن أن تكربون تربلبّية بالنسرببة إىل أحربحاا احليربازات الصربغرية وأمربنهم         اأن تكون أحيان

ضربمنية، ويف  وليست هذه التحّوست حتمّية بل إنها نتيجة اخليربارات السياتربية الصربرحية أو ال   . الغذائي

 اويف إطار هذه اخليربارات السياتربية، ووفقرب   . الكثري من األحيان تكون نات أهمية حيوية بالنسبة إىل البلد

للخصوحيات القطرية، من األهمية مبكان اسعواف بالوظائف اسجتماعية/اسقتصادية/اإليكولوجية اهلامة 

والسياتات املناتبة من العمليات السياتية وتنبثق اخليارات . لزراعة أححاا احليازات الصغرية ودعمها

 . احملددة بشفافية، واليت تشمل منظمات أححاا احليازات الصغرية

 

وميكن وحف اإلجراءات املّتسقة لتعزيز اتتثمارات أححاا احليازات الصغرية والقدرات علربى استربتثمار    -35

خلطوط اإلجراءات الثالثة التالية: حتسني األحول، وحتسني األتواق، وحتسني مذتسات أحربحاا   اوفق

س تقتصر هذه اإلجراءات على الزراعة، بربل ميكربن أن تنطبربق علربى األنشربطة خربارج       . واحليازات الصغرية

 . املزارع
 

الوحول بشكل متزايد إىل . وزيادة وحول أححاا احليازات الصغرية إىل األحول الطبيعية واإلنتاجية أ()

األراضي، وتأمني احليازات واحلق باتتخدام موارد امللكية املشربوكة عوامربل ضربرورية لسرببل عربيش      

فمربن خربالل وحربول آمربن إىل املربوارد )واحلربوافز       . العديد من يتمعات أححاا احليربازات الصربغرية  

حاا احليربازات الصربغرية(،   املناتبة واألطر املذتسية اليت تسمح بزيادة إنتاجية العمل األتري ألح

ميكربربن ألتربربرة أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية أن حتقربربق مسربربتوى مربربن الربربدخل يسربربمح باملزيربربد مربربن      

هذا يعين أّنه ميكن استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية لتحسربني الكفرباءة   . واستتثمارات

 . والنتائق بالنسبة إىل أححاا احليازات الصغرية من دون زيادة حجم احليازة
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ينبغي لزراعة أححاا احليربازات الصربغرية   . حتسني وحول أححاا احليازات الصغرية إىل األتواق ا()

أن ترتبط بشكل أفضل باألتواق عن طريربق خفربض تكرباليف املعربامالت، وحتسربني البنربى األتاتربية        

 من القضايا نات الصلة كيفية استتثمار ومربع أي جهربات معنيربة ينبغربي    . وواستتثمار العام الرئيسي

من أجل خلق ظروف مذاتيربة،  . وزيادة القيمة املضافة واحملافظة عليها على مستوى احليازة واإلقليم

قد يكون من الضروري تطوير أتواق جديدة )مثربل "الربدوائر القصربرية" الربيت حتربد مربن املسربافة بربني         

على وجه . واملستهلكني واملنتجني، وخطط املشويات العامة( وتنظيم األتواق القائمة بشكل خمتلف

اخلصوص، ميكن حتسني كفاءة السوق احمللية، لا يعود بالفائدة على املنتق واملستهلك مربن خربالل   

 . استواتيجيات املناتبة اليت جتمع بني استتثمارات اخلاحة والعامة

 

. وكانت املزايا والعيوا املرتبطة بالزراعة التعاقدية يف حالة أححاا احليازات الصغرية موضربع جربدل  

معجربزة للمشرباكل الربيت يواجههربا أحربحاا احليربازات        ميكربن للزراعربة التعاقديربة أن تشربكل حربال      فال

إىل  الكن نظر. والصغرية، كما أنها غري قابلة للتطبيق على مجيع أححاا احليازات الصغرية يف العامل

زمربة لتصربري   اإلمكانات املرتبطة بها، يقوح هذا التقرير التحقيق يف الظروف اإلقتصادية واملذتسربية الال 

يتضربمن نلربك   . والزراعة التعاقدية عملية شاملة وعادلة وشفافة بالنسبة إىل أححاا احليازات الصغرية

رحد آليات املساءلة من حيث اآلثار على األمن الغذائي على مستوى األترة املعيشية وعلى املسربتويات  

م تعزيز احلصول على خطط ائتمانية من امله. واألبعد، وعلى توزيع القيمة املضافة بني اجلهات املعنّية

مبتكربرة، واتربربتثمارات مجاعيربربة يف رأس املربال املربربادي واسجتمربرباعي، ويف األحربول اجلماعيربربة لتحسربربني    

 . الوحول إىل السوق من أجل تعزيز القدرة التنافسية يف إطار زراعة أححاا احليازات الصغرية

 

فللدولربة دور رئيسربي تذديربه يف تنظربيم     . ريةدفع املذتسات إىل العمل لصاو أححاا احليربازات الصربغ   ج()

لذا من املهم استتثمار يف إعادة تنظيم )كلما دعت احلاجة( تلطة الدولة وقدرتها من . وعالقات السوق

خالل إعادة بناء قدرة القطاع العام على العمل بفعالية لدعم تطوير أححاا احليازات الصغرية وتعزيز 

كمربا يقربع علربى عرباتق الدولربة      . ساءلة بالنسرببة إىل املربوارد املخصصربة   هذه القدرة، مبا يف نلك حتقيق امل

والسلطات احمللية مسذولية رئيسية يف اسعواف حبقوق أححاا احليازات الصغرية وتعزيزها، ومنها 

 . الوحول إىل األراضي واملياه، وقبل كل شيء ضمان تأمني احليازة والوحول إىل موارد امللكية املشوكة
 

برامق التنمية الزراعية لزيادة اإلنتاجية من خالل التكثيف القائم على التكنولوجيا، ولكن  وحّمم معظم

يف أهربداف أخربرى نات حربلة، س تربيما زيربادة       اعلى الرغم من أهمية اإلنتاجية، س بد من النظر أيضرب 

ات الصربغرية  فأنظمة البحث واإلرشاد بالغة األهمية لزيادة استتثمار يف زراعة أححاا احليرباز . املرونة

سحتياجربات أحربحاا احليربازات الصربغرية      امن خالل تصميم األنظمة واملمارتات املناتبة املكّيفة وفقرب 

وتعميمها، مثل النهق اإليكولوجية الزراعية وغريها من لارتات التكثيف املستدامة الربيت تهربدف إىل   

 . اتتخدام أكثر كفاءة للمدخالت وختفيف مشاق العمل الزراعي
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استتثمار يف املنافع العامة ضروري للتخفيف من وطأة الفقر لدى تكان األرياف وللحد من الفوارق بربني  إّن  -34

 ايشمل نلك اسهتمام اخلاص بالزراعة، من خالل البحث واإلرشاد على تبيل املثال، ولكن أيض. واألقاليم

، والكهربرباء، والربرّي، والتعلربيم،    باملنافع العامة األتاتية لسكان املناطق الريفية مثل الطربرق واستصرباست  

فالقوى العاملة األترية هي أهم أحول أحربحاا احليربازات الصربغرية    . والصحة، واملياه، والصرف الصحي

يف حني يذدي نقص التغذية، واسفتقار إىل مياه الشرا اليت يسربهل الوحربول إليهربا، واألمربراض،     . وأوهلا

ئة بني اجلنسني وغريها من العوامربل إىل تربدهور نوعّيربة القربوى     واسفتقار إىل التعليم، والعالقات غري املتكاف

فتزويربد أحربحاا   . بالتالي، من الضروري للغاية تأمني اسحتياجربات األتاتربية  . والعاملة األترية وكمّيتها

 اليس فقط يف الزراعة، بربل أيضرب   -احليازات الصغرية خبدمات أفضل ميّكنهم من استتثمار بشكل أفضل 

 للربدخل النقربدي والتحربويالت املاليربة لالتربتثمار      ااملربزارع الربيت ميكربن أن تشربكل مصربدر     يف األنشطة خارج 

 . يف الزراعة

 

ومن أهم البنود لتحسني القدرة على استتثمار تعزيز الصوت اجلماعي ألححاا احليازات الصربغرية علربى    -21

أفرادهربا يف إطربار اقتصرباد    خمتلف املستويات؛ فينبغي للمنظمات نفسها أن تنظربر يف استربتثمارات خلدمربة    

 هي حباجربة إىل الربدعم العربام لتتسربم بقربدر أكربرب مربن الفعاليربة يف خدمربة أفرادهربا والتعرببري           . وتقوده السوق

 .  عن مصاحلهم

 

. ولكي تكون السياتات اليت تعاجل الفقر وتوء التغذية واجلوع فعالة، ينبغي أن تستند إىل احلق يف الغذاء -20

وفرض التزامات قانونية  –األمن الغذائي من حيث توفري املستحقات لألفراد خيتلف احلق يف الغذاء عن و

يتطلب حتقيق . وعلى الدول، للوحول إىل األغذية الكافية، واملوارد الالزمة للتمتع املستدام باألمن الغذائي

 . لاحلق يف الغذاء ألححاا احليازات الصغرية حتسني استتثمار يف قدرتهم على اإلنتاج وكسب الدخ
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 التوصيات

 

إّن املزارعني أححاا احليازات الصغرية هم املستثمرون الرئيسيون يف أنشطتهم الزراعية اخلاحة، نظرا إىل أنهربم يسربعون   

ولكربن للحكومربات    .إىل زيادة إنتاجيتهم، وحتسني رفاههم مبا يف نلك األمن الغذائي والتغذية، واحلد من التدهور البيئي

واجلهات املاحنة دور أتاتي يف توفري السياتات واملنافع العامة الالزمة لتصري اتتثمارات املزارعني أححاا احليربازات  

ونرفع فيما يلي توحيات إىل احلكومات واجلهات املاحنربة وجلنربة األمربن الغربذائي مربن أجربل السياتربات        .الصغرية لكنة

وتقربّدم هربذه التوحربيات أيضربا     . مارات اخلاحة باملزارعني أحربحاا احليربازات الصربغرية   واستتثمارات العامة دعما لالتتث

 .كمدخالت يف مشاورات جلنة األمن الغذائي اجلارية حول املبادئ من أجل استتثمارات الزراعية املسذولة

 

 وضع اسرتاتيجية قطرية وتعبئة اإلرادة السياسية -0

 

ينبغي للحكومربات أن تصربمم وتنفربذ    : ألصحاب احليازات الصغريةاسرتاتيجيات االستثمار القطرية  -ألف 

استواتيجيات املتوتطة والطويلة األمد، مع يموعة من السياتات وامليزانيات الالزمة، لزيادة قربدرة  

وتشمل هذه . قطاع أححاا احليازات الصغرية على القيام بأدواره املتعددة الوظائف يف التنمية القطرية

مة يف النمو، واحلفاظ على فرص العمل، واحلد من وطأة الفقر، وتعزيز اإلدارة املسربتدامة  األدوار املساه

وينبغي ستواتيجيات استتثمار القطرية ألححاا احليازات . للموارد الطبيعية وحتقيق األمن الغذائي

احليربازات  الصغرية أن ترتكز بقوة على عمليات تشاركية تشمل أوس وقبل كل شيء منظمات أحربحاا  

 .الصغرية وكل اجلهات املعنية

 

ينبغي للحكومة، متى كان الوضع مغايرا، أن تعوف يف القانون برباحلقوق الفرديربة    :املواطنة واحلقوق -باء 

واجلماعية ألححاا احليازات الصربغرية، مبربا يف نلربك حقهربم يف التنظربيم دميوقراطيربا، واملشرباركة يف        

وليست . قهم، وفق متثيل متوازن بني اجلنسني والفئات العمريةاملناقشات السياتية، والدفاع عن حقو

هذه احلقوق مهمة للغاية بالنسبة إليهم فحسب بل إنها تسهم أيضا يف بناء اإلرادة السياتربية الالزمربة   

 .لتنفيذ اتواتيجيات استتثمار القطرية ألححاا احليازات الصغرية املقوحة

 

إّن هذه الفئة من السكان أكثر عرضة  :للمزارعني أصحاب احليازات الصغريةحتقيق احلق يف الغذاء  -جيم 

وهي تستمد قدرتها على الوحول إىل الغذاء من خالل اإلمربداد الربذاتي، وتبربادل    . لسوء التغذية واجلوع

ولذلك س بد من اسهتمربام لربيس فقربط بزيربادة      .املنتجات، ومشويات السوق على أتاس الدخل النقدي

ائية، بل أيضا باحلصول علربى األحربول املنتجربة وزيربادة إنتاجيربة األرض والعمربل يف زراعربة        القوة الشر

أححاا احليازات الصغرية من خالل التدريب املناتب، والتكنولوجيا وخدمات الدعم لتحقيق األمربن  

 .الغذائي والتغذوي وفق نهق قائم على احلقوق
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 الوصول إىل األصول الطبيعية -3

 

ينبغي أن تضمن احلكومات أمن احليازة للمزارعني أححاا احليربازات الصربغرية بالنسرببة إىل األراضربي واملربوارد      

 الطوعيربة بشربأن احلوكمربة املسربذولة حليربازة األراضربي ومصربايد        اخلطربوط التوجيهيربة  الطبيعية، من خالل تطبيق 

واحلوكمربة يف إدارة مربوارد املمتلكربات    وينبغربي أن تتخربذ التربدابري الالزمربة لتحسربني التعرباون        .األمسا  والغابات

 .ي، وامليرباه، والغابربات، ومصربايد األمسربا     ملفتوحة املدى، والتنّوع البيولوجمبا يف نلك موارد املراعي ا املشوكة

ويتعربّين علربى احلكومربات    . وسبد كذلك من تطوير حقوق املرأة يف اتربتخدام األرض واملربوارد الطبيعيربة وتعزيزهربا    

راضي من خالل وتائل خمتلفة مبا يف نلربك عمليربات إحربالح األراضربي، باستربتفادة مربن       حتسني الوحول إىل األ

 .الدروس املستقاة من خربات البلدان األخرى

 

 توفري بيئة مؤاتية لالستثمار -2

 

لدعم جهود املزارعني أححاا احليازات الصربغرية لالتربتثمار، سبربد هلربم      :الوصول إىل املنافع العامة -ألف 

بشكل كاف إىل املنافع العامة من جانب إنتاج األترة كما من جانب اتربتهالكها، حبيربث   من الوحول 

فمن حيث اإلنتاج، هنا  حاجة إىل استربتثمارات العامربة مربثال     . تعزز فوائد كل جانب اجلانب اآلخر

العامة ومن حيث استتهال ، هنا  حاجة إىل استتثمارات . يف مرافق إدارة املياه واحلفاظ على الوبة

ومربن خربالل زيربادة    . يف اخلدمات الصحية، والتعليم، واملياه والصرف الصحي، واحلمايربة اسجتماعيربة  

. إنتاجية العمل، تعزز تلع استتهال  هذه اجلانب اإلنتاجي يف عمليات أححاا احليازات الصغرية

لفربة ألفربراد األتربرة يف    وسبد من خدمات الدعم املراعية للمساواة بني اجلنسني لالعواف برباألدوار املخت 

وتقع مسذولية تسهيل وحول املزارعني أححاا .اإلنتاج واستتهال  وتكاثر الوحدة األترية مع الوقت

احليازات الصغرية إىل املنافع واخلدمات العامة على عاتق احلكومربات الربيت سبربد هلربا مربن أن تضربمن       

 .وحوهلم إليها لتأمني رفاههم وقدرتهم التنافسية

 

ينبغي للحكومات أن تولي األولوية لربط املزارعني أححاا احليربازات الصربغرية   : ول إىل األسواقالوص -باء 

باألتربربواق احملليربربة والقطريربربة واإلقليميربربة، وبأتربربواق جديربربدة ختلربربق روابربربط مباشربربرة بربربني املنربربتجني      

للمربدارس  واملستهلكني، وباخلطط اليت تعتمد على أححاا احليازات الصربغرية لشربراء املربواد الغذائيربة     

ويتطلب تطوير هذه الروابط مع األتواق استتثمار يف مصانع املربواد الغذائيربة   . وبرامق التغذية املذتسية

وتشكل إخفاقربات  .الصغرية واملتوتطة احلجم، وحغار التجار على مستويي التجارة بالتجزئة وباجلملة

وتدّخل احلكومربة مهربم   . غريةالسوق وتقلبات األتعار مثبطات رئيسية ستتثمار أححاا احليازات الص

. للتخفيف من تكاليف املعامالت يف األتربواق وتثبيربت األتربعار ودخربل أحربحاا احليربازات الصربغرية       

وبالنسبة إىل فرص التعاقد يف تالتل القيمربة، يتعربّين علربى احلكومربات أن تسربعى إىل إنشرباء األدوات       

سياتية القائمة بربني أحربحاا احليربازات    التنظيمية الالزمة لسد الفجوة الكبرية يف القوة اسقتصادية وال

 .الصغرية ومنظماتهم من جهة، واملنظمات املتعاقدة األخرى من جهة أخرى
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هنا  حاجة ملحة لتحسني حصول أححاا احليازات الصغرية على  :احلصول على اخلدمات املالية -جيم 

النقديربة )مثربل التحربويالت    ويشمل نلربك تسربهيل املعربامالت      اخلدمات املالية اليت تالئم احتياجاتهم

املالية باتتخدام اهلاتف احملمول(، وودائع اسدخار اآلمنة )مع حوافز لالدخار(، واسئتمان املنخفض 

الكلفة )مثال  من خالل اإلقراض اجلماعي مبسذولية مشربوكة(، والتربأمني )مثربل التربأمني علربى أترباس       

مبتكربرة لتخفربيض املخرباطر املاليربة، وتكرباليف       ويتعّين إجياد حلربول  (.األرقام الدليلية لألحوال اجلوية

املعامالت وتيسري استتثمارات الطويلة األمد، علربى ترببيل املثربال يف يربال اسبتكربارات التكنولوجيربة       

وسبد من احلد مربن القيربود علربى السربيولة     . وحتسني خصوبة الوبة يف أفريقيا جنوا الصحراء الكربى

ألمسدة، والبربذور(، بربل أيضربا  علربى استربتثمارات املتوتربطة       ليس فقط على نفقات رأس املال العامل )ا

 .والطويلة األجل، اليت تستند إىل آليات دعم منصفة
 

 حتسني اإلنتاجية من خالل البحث واإلرشاد -2
 

مثة حاجة ملحة لتطوير ومتويل نظم البحث واإلرشاد القطرية اليت تستهدف بشكل حمدد احتياجات أححاا 

واهلدف الرئيسي هو زيادة اإلنتاجية واملرونة من خالل تنويربع  . آليات التمويل الداعمة احليازات الصغرية، مع

نظام اإلنتاج مع الوكيز على أن يوّفر أححاا احليازات الصغرية ألنفسهم األغذية املتنوعة نات القيمة الغذائية 

البحث لتطوير نظربم استربتخدام املنربتق     وتتطلب زيادة اإلنتاجية واملرونة مستوى مرتفعا  من استتثمار يف. العالية

ويتعّين . لألراضي باحلد األدنى من املخاطر اإليكولوجية فيستخدم التنّوع البيولوجي بطريقة منتجة حتافظ عليه

علربى البحربربث واإلرشرباد يف اجملربربال الزراعربي أن يربربدعما حفربربظ التنربوع البيولربربوجي الزراعربي يف املواقربربع الطبيعيربربة      

وميكن أن تكون النهق الزراعيربة اإليكولوجيربة ومبربادئ اإلنترباج اإليكولوجيربة نات      . ناخوخارجها يف ظل تغّير امل

فاملزارعون أححاا احليازات الصغرية حباجة إىل البذور الالزمة وإىل اآلست الضربرورية للعمليربات   . أهمية كربى

وينبغربي تعزيربز التعرباون الربدولي     .امليدانية، ومعاجلة األغذية وغريها من التحّوست اليت تربذدي إىل زيربادة القيمربة   

وتبادل اخلربات يف يال تطوير التكنولوجيا لصاو املزارعني أححاا احليازات الصغرية يف منرباطق خمتلفربة يف   

 .العامل مع ضمان مشاركة قوية، إن مل يكن من قبل القيادة، من قبل منظمات أححاا احليازات الصغرية

 

 الريفي غري الزراعي والتنمية اإلقليميةاالستثمار خارج املزرعة: االقتصاد  -1
 

عندما تواجه أتر أححاا احليازات الصربغرية احلاجربة إىل اخلربروج مربن الفقربر      . تنويع مصادر الدخل -ألف 

. وتوء التغذية، عادة  ما حتتاج إىل الوحول إىل مصادر مكّملة للدخل يف اسقتصاد الريفي غربري الزراعربي  

الزراعي اسقتصاد الزراعي، إن ميّده بالسيولة وخيفف من املخرباطر لربا   وبدوره يعزز العمل الريفي غري 

ولربذلك، ينبغربي أن يسربتهدف استربتثمار اسقتصرباد الريفربي غربري الزراعربي         . يدعم استتثمار يف املربزارع 

ويف املقابربل س بربد مربن    . وحتقيق الالمركزية يف األنشطة اسقتصربادية بتوجيههربا إىل اجملرباست الريفيربة    

 مذهالت الشباا ليتمّكنوا من إجياد فرص العمل إمربا يف الزراعربة احلديثربة، أو يف أنشربطة     استتثمار يف

وميكن أن تتيح التنمية اإلقليمية منصة فعالة لتنسيق استربتثمارات  . أخرى نات حلة ويف أتواق العمل

 .العامة واخلاحة يف الزراعة ويف اسقتصاد اإلقليمي غري الزراعي
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نظربرا  إىل إخفاقربات السربوق الواتربعة بالنسرببة إىل الزراعربة       . الزراعة والتنمية الريفيحة احلوكمة من أجل  -باء 

وأححاا احليازات الصغرية، واحلاجة إىل تنسيق استتثمارات والربامق العامة واخلاحربة مربن منظربور    

وتتطلب احلوكمة من أجل الزراعربة والتنميربة الريفيربة ختطربي     . إقليمي، سبد من إرتاء حوكمة مناتبة

. وسبد من تصميم احللول املختلفة وفق السياتات واألطر املذتسية القطريربة . ارات الزراعة التقليديةوز

وتتيح الدروس املبكرة من تنفيذ الربنامق الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا والربنامق العرباملي للزراعربة   

طق من أجل استتثمارات اليت تربدعم  واألمن الغذائي فرحة للتفكري يف أفضل املمارتات يف البلدان واملنا

 .املزارعني أححاا احليازات الصغرية
 

بهربربدف تربربوفري املعلومربربات الالزمربربة  . معلومححات ّّدثححة حححول قطححاع أصحححاب احليححازات الصححغرية   -جيم 

ستواتيجيات استتثمار القطرية ألحربحاا احليربازات الصربغرية، ينبغربي للوكرباست الدوليربة وخاحربة        

والزراعربة، بالتعرباون مربع احلكومربات القطريربة، أن توّثربق بشربكل أفضربل تطربّور زراعربة           منظمة األغذية 

وتشمل هذه النتائق قياس اإلنتاج الغربذائي   .أححاا احليازات الصغرية ومساهمتهم يف النتائق املختلفة

وينبغربي مواءمربة اإلحصرباء العرباملي للزراعربة وغربريه مربن        . غري املخصص للسوق وتنّوع الوجبات الغذائية

ويتعّين توجيه التمويل  .جهود مجع البيانات لتعزيز قاعدة األدلة من أجل حنع القرارات استتثمارية

 .واملسوح نات الصلة لدعم البلدان يف تنفيذ التعدادات الدولي
 

 التوصيات املوجهة إىل جلنة األمن الغذائي
 
الصغرية يف حتقيق األمن الغذائي من خربالل اجلمربع   نظرا  إىل الدور احلاتم الذي يذديه املزارعون أححاا احليازات  -0

بني تأمني احلاجة الذاتية، وتبادل املنتجات ومعامالت السوق وواقربع أن نسرببة كرببرية مربنهم تعرباني مربن انعربدام األمربن         

الغذائي، ينبغي للجنة األمن الغذائي أن تعزز الوعي برباألدوات والربربامق والسياتربات الالزمربة لتحقيربق احلربق يف الغربذاء        

 .ألححاا احليازات الصغرية من خالل إنشاء منصة خاحة لتبادل الدروس املستفادة وأفضل املمارتات بني البلدان
 
ولدعم اتواتيجيات استتثمار القطرية ألححاا احليازات الصغرية، ميكن أن تطلربب اللجنربة إىل الصربندوق الربدولي      -3

الثنائية، وبنو  التنمية اإلقليمية متويل مشاريع جتريبية لتصربميم مثربل   للتنمية الزراعية والبنك الدولي ووكاست التمويل 

 .وينبغي أن تسربتند هربذه اجلهربود إىل نتربائق هربذا التقريربر      .هذه استواتيجيات وتنفيذها ورحدها يف عدد قليل من البلدان

عددة القطاعات يف إطار هذه كما ينبغي أن تغذي نتائق هذه التجارا أعمال اللجنة فتسهم يف تقييم تصميم السياتات املت

 .املسألة املعقدة وحتسينها
 

وميكن أن تتيح الزراعة التعاقدية والشراكات بني القطاعني العام واخلاص فرحا  لتحسربني األمربن الغربذائي ألحربحاا      -2

 ولتحقيق أقصى قدر من الفوائربد، وحتسربني اإلنصرباف وآثربار هربذه الوتيبربات علربى األمربن الغربذائي،          .احليازات الصغرية

. سبد من أطر قابلة للتنفيذ والرحد يتفق عليها مجيربع البلربدان وتوضربع مبشرباركة أحربحاا احليربازات الصربغرية أنفسربهم        

 وجيهيربة بشربأن الزراعربة التعاقديربة؛    ( خطربوط ت 0وميكن للجنة أن تقبل بتحدي قيادة العمليات الشاملة من أجل وضع )

 ( وخطربربوط توجيهيربربة بشربربأن الشربربراكات بربربني القطربرباعني العربربام واخلربرباص تتعلربربق باستربربتثمار يف زراعربربة أحربربحاا        3)

  .احليازات الصغرية
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 املقدمة

 

 الصربغري أم  عانت الزراعة يف املاضي وس تزال من نقص استتثمارات الطويلة األجل، تواء أكان نلك على الصعيد الكلي

املسربتويات   (ألربف  3103)منظمة األغذية والزراعربة،   حالة األغذية والزراعةويذكد التقرير عن . (3113)البنك الدولي، 

واخنفرباض   أيدي أححاا احليازات الصغرية لدى البلربدان نات الربدخل املتربدني واملتوتربط     املتاح بنياملتدنية لرأس املال 

مربن اجليرباع    واملفارقة أن السواد األعظم. 3113و 0451قيمته يف أفريقيا جنوا الصحراء الكربى خالل الفوة بني العام 

لذلك، تعد مسألة استتثمار يف الزراعربة،  . ألف( 3103)منظمة األغذية والزراعة، . يف العامل هم أيضا من حغار املزارعني

وهلربذا اسعتبربار   . على جدول أعمال اجملتمربع الربدولي   ت الصغرية، من أهم األولوياتوخباحة يف زراعة أححاا احليازا

لتغيريات هائلة يف فوة حياول فيها املستثمرون من القطاعني العام واخلاص ضمان  أهمية حامسة اليوم إن ختضع الزراعة

قّوض الثقربة  تألف(، وت 3100ذائي والتغذية، ألراضي واملياه )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغاإىل  وحوهلم

)فريربق اخلربرباء الرفيربع     3115بسرببب ارتفرباع أتربعار املربواد الغذائيربة يف عربام        يف قدرة األتواق على ضمان األمن الغذائي

 (.باء 3100املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،

 

دراتربة مقارنربة للقيربود املفروضربة علربى اتربتثمار       " :إعربداد ومتاشيا مع هذه التطورات، طلبت اللجنة مربن فريربق اخلربرباء    

أححاا احليازات الصغرية يف الزراعربة يف شربتى الظربروف مربع خيربارات تياتربية ملعاجلربة هربذه املعوقربات وأن يأخربذ يف           

اسعتبار العمل الذي أجنزه بشأن هذا املوضوع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية واملنظمة يف إطربار جلنربة الزراعربة والعمربل     

وينبغي أن يشربتمل نلربك علربى تقيربيم مقربارن ستربواتيجيات الربربط بربني أحربحاا          . ي أجنزه شركاء أتاتيون آخرونالذ

ميكن تعلمربه مربن التجربارا     وما احليازات الصغرية وتالتل القيمة على املنتاجات الغذائية يف األتواق الوطنية واإلقليمية

قطاعني العام واخلاص وكذلك فيما بني تعاونيات املزارعني والقطاع املختلفة، باإلضافة إىل تقييم ما للشراكات فيما بني ال

)الربدورة السربابعة والثالثربون للجنربة      "اخلاص وفيما بني أطراف القطاع اخلاص من آثار على أححاا احليازات الصربغرية 

 (.3100األمن الغذائي العاملي، التقرير النهائي، أكتوبر/تشرين األول 

 

الربدور احلاتربم الربذي تذديربه      النقاش الدائر بشأن استتثمارات يف الزراعة، ونلك عرب تركيزه علىويساهم هذا التقرير يف 

تعقيد األنظمة اإلنتاجية ألحربحاا احليربازات    وعرب النظر يفزراعة أححاا احليازات الصغرية يف حتقيق األمن الغذائي 

 . اليت تشهدها الزراعة حول العامل ت اهليكليةفضال عن القيود اليت يواجهونها، من املنظور األوتع للتحوس الصغرية

 

--- 
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ومربن  . استتجابة إىل طلب اللجنة أوس حتديد نطاق استتثمار يف زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية وغايتربه      وتستدعي

ضربمن السربياق العربام لربدورها يف      أجل حتقيق نلك، تدعو احلاجة إىل فهم مشو  لزراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية    

 يوجد األمربن الغربذائي عنربدما تتربوفر لكربل النرباس ويف كربل األوقربات اإلمكانربات املاديربة          حتقيق األمن الغذائي والتغذية: "

واسقتصادية للحصول على ما يكفيهم من األغذية املأموة واملغذية لتلبية احتياجاتهم التغذويربة وأفضربلياتهم الغذائيربة مربن     

 .3(0445ي لألغذية، )مذمتر القمة العامل ."أجل حياة نشطة وححية

 

لألمربن   وجيب النظر يف مساهمة زراعة أححاا احليازات الصغرية يف حتقيق األمن الغربذائي مربن خربالل األبعرباد األربعربة     

وتربيلة لتنويربع الربنظم     كونهاالوحول(، ومن حيث ) (، وتوفري تبل العيش والدخلالتوافرالغذائي: أي اإلنتاج الغذائي )

وغريهربا مربن الصربدمات     عامال ملطفا ألثر تقلبربات األتربعار والصربدمات املتصربلة بالسربوق      وباعتبارهاالغذائية )استتخدام( 

 (.)استتقرار

 

مشرباكل اجلربودة    نلربك  يشربمل ووغالبا ما يكون أححاا احليازات الصغرية يف حالربة دائمربة مربن انعربدام األمربن الغربذائي )      

دخلربهم   غذاء وانعربدام قربدرتهم علربى ابتيرباع األغذيربة بسرببب      للالذاتي  التوفريبسبب عدم كفاية  (التغذوية للنظام الغذائي

لألتربرة، وكتربأمني ضربد عربدم الربيقني       الربذاتي دورا مهمربا كشرببكة أمربان     التوفريويذدي . الناقصةاألتواق جراء احملدود و

غربري  أحيانا داخل العائلة نفسها بسرببب التوزيربع    ويتفاقم انعدام األمن الغذائي ألححاا احليازات الصغرية. اسقتصادي

 . معّينة لارتات ثقافيةومعايري  ، جّراءالعادل للمواد الغذائية بني أعضائها

 

إن يقّلربص حجربم    األمر الذي يقّيد بربدوره التنميربة اسقتصربادية    ،الفقرحالة وتعيش غالبية أححاا احليازات الصغرية يف 

 .  السوق الداخلية بسبب حمدودية الطلب

 

يف حتقيربق األمربن    بواتربطتها  أحربحاا احليربازات الصربغرية    الربيت يسرباهم  وبعبارة أخرى، من املهم مراعاة الطرق املختلفة 

دور أحربحاا احليربازات    وينطوي نلك على النظر يف. هذه املساهماتمن وكيف ميكن لالتتثمارات أن حتّسن  ،الغذائي

على الصعيد العاملي، مربع األخربذ    تمعاتهم الريفية، بل أيضاالصغرية بصفتهم من مقدمي األغذية ليس فقط ألنفسهم وجمل

 كربذلك  وهذا يعين. من منتجات املاشية عدد السكان يف املناطق احلضرية والطلب املتنامي على املزيد تزايدبعني اسعتبار 

وبصربفة عامربة، مربن    هربم مربن أحربحاا احليربازات الصربغرية،       األخذ يف اسعتبار أن غالبية اجلياع واملصابني بسوء التغذية

 . تكان الريف الذين يعملون يف الزراعة

 

                                                           
وهي قد اعتمدت يف حياغة املسألة اجلوهريربة هلربذا التقريربر.     –هي التوافر والوحول واستتخدام واستتقرار  –أبعاد  أربعةيقوم هذا التعريف على   3

إىل املوارد  األفرادتوافر الغذاء: أي توافر كميات كافية من الغذاء جبودة مناتبة من خالل اإلنتاج احمللي أو استترياد. الوحول إىل الغذاء: أي وحول 

ن أجل نظام غذائي مغذ. استتخدام: أي اتتخدام الغذاء مربن خربالل نظربام غربذائي     املناتبة )استتحقاقات( من أجل احلصول على األغذية املناتبة م

مجيربع اسحتياجربات الفسربيولوجية.     مناتب واملياه النظيفة والصرف الصحي والرعاية الصحية من أجل بلوغ حالة مربن الرفرباه التغربذوي حيربث تلرب      

 األترة أو الفرد الوحول إىل الغذاء الكايف يف كل األوقات.استتقرار: من أجل احلصول على األمن الغذائي ينبغي على الشعب أو 
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تنربوع   وميكن للنقاش حول استتثمارات يف الزراعة ويف زراعة أححاا احليازات الصغرية أن ميسي معقدا للغايربة بسرببب  

احة النقرباش يف مسرب   ويدور. مستقبلهاإىل أححاا املصلحة إىل زراعة أححاا احليازات الصغرية و وبسبب نظرةاحلاست 

 . مستقبل هذسءوأححاا احليازات الصغرية  زراعةإىل متناقضتني  نظرتنيمعقدة ومتواحلة تقع بني 

 

مربن أكثربر    ألنهربم س ميكن ألححاا احليازات الصربغرية أن يصرببحوا "تنافسربيني" علربى اإلطربالق      بأنه  فتفيد النظرة األوىل

والتعلربيم   بشربكل رئيسربي علربى تربوفري شرببكات األمربان اسجتمرباعي        أن ترّكز لسياتات العامةلينبغي بأنه و، السكان فقرا

أحربحاا احليربازات الصربغرية، الربذين      وُينظر إىل. ملساعدة الشباا على اهلجرة وإجياد فرص العمل خارج قطاع الزراعة

وأكربرب  مربزارع حديثربة    فقراء يكافحون لتحقيق مستقبل سئق، على أنهم يف طور اسختفاء وحتل حملهم تدرجييا  يعتربون

. وتتمتربع بربروابط قويربة بالصربناعات الزراعيربة      األراضربي  مللكيةز متزايد بوّكحجما تشار  بقوة يف األتواق العاملية وتتسم 

"أححاا بصفتهم منمن أححاا احليازات الصغرية احلاليني يف قطاع الزراعة حمدودة  ووفقا هلذه الرؤية، تتبقى أقلية

. ر  الزراعة واملناطق الريفية، كما تبق أن حدث خالل الثربورة الصربناعية يف أوروبربا   ت املشاريع" فيما تتضطر الغالبية إىل

 .  من اليد العاملة مبواحلة تطوير منانج اإلنتاج مع زيادة اسعتماد على املدخالت ورأس املال بدس يقوم هذسءوتوف 

 

: أنفسربهم  يقومربوا بتحويربل  أراضيهم وأن  أنه ينبغي أن يبقى أححاا احليازات الصغرية يفب غري أّن النظر األخرى تفيد

باألغذيربة الصربحية    املربدن  يربزّودون وتوف . فيمكنهم أن يصبحوا "فالحني عصريني" يتمتعون باإلنتاجية والكفاءة واملرونة

مقارنربة برباملزارع    وتيتكلون بدرجة أقل على الطاقة األحفورية واملواد الكيميائيربة الزراعيربة   الطبيعيةوتوف يرعون املوارد 

علربى الربدخل    أيضربا  وتوف يعتمربدون . التجارية الكبرية، وتيحافظون على التنوع البيولوجي يف نظامهم اإلنتاجي املتنوع

يف األحيرباء   والعربيش حيث تدعو احلاجة إىل نلك، ولكنهم تيتجنبون األعمال نات املذهالت املتدنية  ،من خارج املزرعة

. الزراعة ويف املناطق الريفية لبقائهم يف يالتتكون هنا  حوافز كافية مشاق اهلجرة: إن  اخلوض يف أو املدنالفقرية يف 

مع إنتاج وتصنيع تربلع عاليربة اجلربودة، مبربا يف      املعرفةالكثيفة وتوف يشكلون األتاس لنمونج الزراعة الكثيفة العمالة و

وكثيربف س حيربتم علربى    ألتواق احمللية/اإلقليمية، يف ظل اقتصاد ريفي نابض ل تلك املخصصة نلك على وجه اخلصوص

 النمو من حيث احلجم. املزارع

 

وحتوهلربا )مبربا يشربمل زراعربة      مبسربطة مبربا أن تطربور الزراعربة     نظربرة تربردية  غري أن الواقع هو أكثر تعقيدا بكثري من أية 

ومربن بربني تلربك    . مسربارات متفاوتربة للغايربة    انيتبع دق ،أححاا احليازات الصغرية( حني تواجه نزعات هيكلية خمتلفة

الزراعربة وقطرباع    خاضربت  العديد من البلدان النامية مثل الربازيل أو فييت نام أو الصربني، حيربث   املسارات جند مثال عن

أحربحاا   فيهربا  تعايشيتواق تنافسية للغاية األخرية مبواجهة أتغريات تريعة يف السنوات  أححاا احليازات الصغرية

وتقربوم قربوى السربوق يف هربذه     . زات الصغرية مع أشكال أخرى من الزراعة مبا فيها املزارع الكربى التابعة للشربركات ااحلي

 تلربك العامة استتباقية؛ ويف بعربض مربن    السياتات وحياغتها شأنها شأناحلالة بدفع تنمية أححاا احليازات الصغرية 

 . منظمات املنتجني هافي مبا ،منظمات اجملتمع املدني القوية تقوم بذلكالبلدان، 

 

--- 
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رهن رؤى فرب  كيفيربة استربتثمار ومكانربه وكميتربه    حربول  األتربئلة   ، أمربا وتعّد استتثمارات بطبيعتها، موجهة حنو املسربتقبل 

عربائالتهم أو  بزارعهم أو مبرب  املعنربيني والشركات ولثلي القطاع العام وغريهربم(   كاملزارعنييموعة من أححاا املصلحة )

 .يوّجه املستقبل من جانب استتثمارات ويتأثر بهاوبدوره . بلدانهمبأعماهلم أو ب

 

وهمربا باملقابربل يتربأثران بدرجربة كرببرية بتوجربه        استربتثمارات للزراعربة تربياق   مسار التحول ومسار التطور  كل من ويشّكل

ومربن أبربرز   . مذتسربية نتيجة لسياتة حرحية أو ضمنية وخليارات .وبالتالي يعترب تطور الزراعة. طبيعتهاباستتثمارات و

 بالتعاونيربات جند األطر القانونية يف أحيان كثرية )مبا يف نلك أنظمة حيربازة األراضربي واألنظمربة اخلاحربة      تلك اخليارات

باألولويربة الربيت    النقاش دوتتعلق إحدى املسائل األخرى قي. وأنظمة الضرائب والتأمني وأطر احلماية اسجتماعية وغريها(

تتعلق بدور األتواق )مبا فيها أتربواق األراضربي    ومثة مسألة أخرى. تكنولوجيات/النمانج اإلنتاجيةتوليها استتثمارات لل

وتكربافح  . لتحسني إنصافها وأدائهربا بالنسرببة إىل أحربحاا احليربازات الصربغرية      واملدخالت واملنتجات( ومانا ميكن عمله

املساواة يف الوحول إىل األتواق احمللية، أو مع الشربروط  للتعامل مع عدم  الغالبية الكربى من أححاا احليازات الصغرية

الغائبربة حتربى،   وهنا  بعربض األتربواق   . األحول اإلنتاجية اليت تتميز بإخفاقات السوق الضخمةعلى  اجملحفة للحصول

 . مثل أتواق البذور واألمسدة أو أتواق اسئتمان املتكيفة مع ظروف أححاا احليازات الصغرية

 

واتربتهدافها   قى تذال رئيسي واحد مرتبط بالسياتربات العامربة وهربو يتنرباول حجربم استربتثمارات العامربة       يب ،ويف النهاية

ومربن  . والوبيربة واألنشربطة الزراعيربة وتربواها(     خلدمات حمددة تتعلق بالزراعة )من التعليم إىل خدمات اإلرشاد والبحوث

وللدولة على املستوى الوطين: فإن املربزارعني، مبربن    لالقتصاد الواضح أن هذا يعتمد إىل حد كبري على القدرة استتثمارية

 . لدول الفقريةمنه يف ايف الدول الغنية  دعما أكربفيهم أححاا احليازات الصغرية يلقون 

 

 اتربتثمارية فعندما يوّلد البلد املعني قربدرات  . تطور اسقتصاد ككل ، س ميكن فصل مسألة حتول الزراعة عن مسألةوأخريا 

يف العديربد مربن    ونظربرا إىل أهميربة املربزارعني   . التوازن بربني القطاعربات  ب متعلقايصبح السذال الرئيسي  على املستوى الوطين

وتوف . حدد مستقبل الزراعةتي ،من اسقتصاد يف قطاعات أخرى -أو عدم وجودها  -البلدان، فإن وجود فرص العمل 

ولذا فإن توزيع . الوقت عينه، حتتاج الزراعة بقّوة إىل استتثمارات ولكن، يف تكون استتثمارات يف هذه القطاعات مهمة

 . األخرى يعترب بالتالي جزءا من النقاش بني اجملاستبني الزراعة و العام القطاع اتتثمارات

 

--- 
 

 علربى ، فهربم يواجهربون العديربد مربن القيربود      زراعرباتهم ومع أن أححاا احليازات الصغرية هربم املسربتثمرون الرئيسربيون يف    

تربواتيجيات األمربن الغربذائي    س ، س يزال التوفري الربذاتي للغربذاء عنصربرا أتاتربيا    فأوس . التهم حتديداحب تتعلقاستتثمار 

. توليربد الربدخل والقربدرة علربى استربتثمار      على اوقيد انافع يف آن معا عامالولكنه يشكل لفئات األكثر ضعفا: بالنسبة إىل ا

ن الزراعربة،  مرب املتوقربع   ختفربيض النرباتق   بسبب لالتتثمارات، أوس  طر تهديدا مزدوجا، تشكل بيئتهم املعرضة للخوثانيا 

قدرة أححاا احليربازات الصربغرية اخلاحربة علربى استربتثمار، وثانيربا بسرببب احلاجربة إىل بيربع بعربض            وبالتالي احلد من

جي، فإن املخاطر الفنيربة  أما من اجلانب اإلنتا. من أجل تغطية اسحتياجات امللحة عند وقوع الصدمات أحوهلم احلالية

فتضرباف إىل   ،واألمراض احليوانية وتقلب املناخ وعربدم انتظربام هطربول األمطربار والفيضربانات      اليت تعود إىل آفات النباتات

  . املتوقعة من الزراعة النواتقلتحد من  تقلب أتعار السوق
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أحربحاا   لإلنتاج احلربالي(، ولكربن بالنسرببة إىل   ويتوجب على املزارعني كافة استتثمار )يف البذور واألمسدة واليد العاملة 

وقربد تربذدي   . واحلصول علربى اسئتمربان   املباشر استتثماراحليازات الصغرية، فإن حمدودية الدخل واألحول تقّيد كال من 

 أنشربطة أعلربى أجربرا خربارج     إىل العائليربة  اليربد العاملربة   تتجربه وكثريا مربا  . األخطار الطبيعية واإلنتاجية إىل زيادة املديونية

يف مربزارع   بينمربا عربن ميزانيربة املزرعة/املذتسربة،     أن تكون مستقلةويف املزارع التجارية، متيل ميزانية األترة إىل . املزرعة

تذدي املخاطر  :وهكذا قداإلنتاجي واسقتصادي بالشقنيعلى ترابط وثيق  العائلي الشقأححاا احليازات الصغرية يكون 

التعامل مع أو األحداث احلياتية مثل الزواج، إىل اخنفاض يف األحول اإلنتاجية من أجل  املنزلية أو العائلية مثل املرض

 . اسحتياجات تلك

 

وحيرص أححاا احليازات الصغرية على استتثمار يف الزراعة لتحسني أدائهم حبربال تربوافر احلربد األدنربى مربن الشربروط       

 ىل أحول متنوعة بدون ختفيض اتربتهال  األتربرة إىل مربا دون   ففي املقام األول جيب توافر القدرة على الوحول إ. املناتبة

سنة احملظروف الوثالثا . يف األداء الفين واسقتصادي للمزرعة نتتيح توّقع حتّس اليت منةاآلبيئة ال، وثانيا . مستوى حرج

اعة أو من أحربد  من الزر من حيث احلصول على اخلدمات العامة أو اخلاحة، واسعتبار أن العيش يف الريف لنمط العيش

 . تبل العيش األكثر تنوعا هو خيار يٍد

 

وتعين يموعة احلد األدنى من الظروف هذه أن استتثمارات من قبل أححاا احليازات الصغرية توف تتطلربب املزيربد   

فلربدى أحربحاا املصربلحة مربن القطرباع      . العربام واخلرباص   نيأححاا املصلحة مربن القطرباع   من استتثمارات العامة من قبل

، حيربث ميكربن زيربادة حصصربهم يف     خربريا يف املناطق الريفية، وحتى يف النائية منهربا واألقربل    استتثماربمصلحة  اخلاص

وهنربا  حاجربة إىل استربتثمار     (Jayne ،3102و Chamberlin) السوق، بدءا من مستويات منخفضربة يف بعربض األحيربان   

 .العيش الكريم للمواطنني يف الريف رب منقدر أكاحلصول على اخلدمات األتاتية وتوفري  من أجل ضمان العام

 

فربإن  . حلكومات، فإنه قد يكون من احلكمة استتثمار يف املناطق الريفية من أجل احلفاظ على السربلم فيهربا  إىل اوبالنسبة 

أححاا  يتصرفوس مربر ألن . واألمن هي من املنافع العامة اليت تعترب من الشروط األتاتية ألي مستثمر السالم والنظام

 . بطريقة خمتلفة عن منطق املستثمرين اآلخرين فيما يتعلق بظروف السالمة احليازات الصغرية

 

--- 
 

فهربو يتطلربب   . اتتثمار أححاا احليازات الصربغرية هربو مهمربة حربعبة للغايربة      على املفروضة القيودوس شك يف أن حتليل 

وتتمثل الصربعوبة  . احمللية والوطنية املستويات وعلىعلى مستوى األتر  السائد بالواقع يشاملة وعلى مستوى عامل معرفة

ميكن حتديد بعربض اخلصربائص املشربوكة بربني      األوىل يف تعريف مفهوم "حاحب احليازة الصغرية" حبد ناته: ففي حني

ألتاتربية  فإن بعض اخلصائص األخرى، وحتى ا (مجيع أححاا احليازات الصغرية )وهي مفيدة لتعريفهم بهذه العبارة

الناتق اإلمجالي، ختتلف اختالفربا كرببريا مربن بلربد إىل آخربر، أو بنرباء        منها، مثل حجم احليازة أو حجم القطيع أو قيمة

 . اجتماعية، وهلّم جرا أماقتصادية  أمزراعية إن كانت : على وجهة النظر املعتمدة
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 يقربوم أححاا احليربازات الصربغرية    عريف لزراعةفهم مشو  هلذا التقرير وحياغته بناء على ت تكوينلقد كان من املهم و

الربيت حترباول "تعريربف" زراعربة أحربحاا احليربازات        واألعمال النظريربة والتجريبيربة األخربرى    املنجزةعلى استتعراضات 

والزراعة التعاقديربة والتحربوست اهليكليربة وغربري      األتواقالصغرية، وأيضا فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية )مثل الوحول إىل 

 4(.نلك

 

إنترباجهم  أي وتتمثل الصعوبة الثانية يف الثغرات الربيت تعربوي البيانربات املتاحربة بشربأن أحربحاا احليربازات الصربغرية )        

. يف مجيع أحناء العامل، علربى الربرغم مربن التقربدم الكرببري يف إطربار بربرامق التعربداد العرباملي للزراعربة          ( ودخلهم وما إىل نلك

لجولربة األخربرية للتعربداد    ل مذتسات وطنيربة  مجعتهابالبيانات اليت 5قرير وتستعني اجلداول والرتومات الواردة يف هذا الت

 .  يف املائة من تكان العامل 54العاملي للزراعة وهي متثل حوالي 

 

--- 
 

العميقربة بربني   الفربوارق   وختص القضايا اليت يتناوهلا هذا التقرير الدول املتقدمة والنامية على حد تواء: فعلى الربرغم مربن  

ويوضربح التقريربر أن    .مشاكل لاثلة فيما يتعلق باستتثمار يف زراعة أحربحاا احليربازات الصربغرية    يواجهانقد ف الطرفني

للسياتات املطلوبربة مربن أجربل دعربم زراعربة أحربحاا        يساهم يف تكوين فهم مفيد الغذائيمعاجلة املسألة من منظور األمن 

أن التغلب على العقبات الرئيسربية الربيت تعرقربل    بش وأخريا، يقوح توحيات على مستوى السياتات. احليازات الصغرية

أم مربن جانربب مسربتثمرين آخربرين، لتحقيربق األمربن        استتثمارات، تواء أمن جانب أححاا احليازات الصغرية أنفسربهم 

دور كل من اجلهات املعنية العامة واخلاحة يف توفري )أو عربدم تربوفري( احلربوافز    ب خاص وهنا  اهتمام. الغذائي والتغذية

 . تهيئة بيئة مذاتية لالتتثمارات يفالكافية و

 

 :أجزاء أربعةم هذا التقرير إىل ويقّس

 

نظربرة عامربة إىل    يقدمو. استتثمار فيها والقيود املفروضة علىزراعة أححاا احليازات الصغرية  منه اجلزء األوليعّرف ف

بناء على ثالثة أبعرباد:   أمناط القيودكما يقدم منونجا عن . قطاع أححاا احليازات الصغرية يف مناطق خمتلفة من العامل

  6.األحول واألتواق واملذتسات األخرى
 

                                                           
ن ووآخربر  LaurentوEliis (4221 )و( 4292ن )ووآخر DeereوMendras (4291 )وChayanov (4291 )و( 3102ن )ووآخر Chamberlinمثل   4

 نووآخربربربربر LoschوProwse (9049 )و( 9049ن )ووآخربربربربر Jessopو( 9049ن )ووآخربربربربر AriasوConway (9044 )وOtsuka (9001 )و( 4221)

 (. 9049وآخرين ) Barrettو( 9049)
 إن كل احلسابات والتقديرات املرتكزة على بيانات الفاو هي من مسذولية املذلفني.  5
 السربوق واملذتسربات  تعترب األتواق كرب"مذتسات" يف املذلفات األكادميية ولكننا نعترب أنه من املهربم يف هربذا اإلطربار التمييربز بوضربوح بربني مذتسربات          6

(. فإن اقتصاد السوق هربو مبثابربة حمربر  قربوي للنمربو مبربا أن       Commons ،0424)مبا يشمل السياتات( اليت تعترب من "قواعد اللعبة" يف اسقتصاد )

 التنافسية حتفز مكاتب اإلنتاجية، ولكن األتواق حتتاج إىل مذتسات تنظم تلو  العمالء.
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. أهمية زراعة أححاا احليازات الصربغرية مربن حيربث حتقيربق األمربن الغربذائي والتنميربة املسربتدامة         اجلزء الثانيويشرح 

من املنظور األوتع للتحوست اهليكلية للزراعة واسقتصاد  وينظر يف دوافع استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية

 تصيغ خيارات السياتة أو تفتحها أو حتّدها.اليت 

 

 ه يعربرض ولكنرب  األنواع املختلفة من استتثمارات املطلوبة على مستوى أححاا احليازات الصغرية اجلزء الثالثويعرض 

أحربحاا احليربازات    الربيت حيترباج إليهربا    -اخلاحربة والعامربة   اجلماعية و -أيضا أنواع ومستويات استتثمارات األخرى 

 . وتعزيزها الصغرية من أجل تأمني اتواتيجياتهم استتثمارية اخلاحة

 

اجلهات الفاعلة  الطريق إىل األمام لزراعة أححاا احليازات الصغرية، مع خيارات لتمكني خمتلف اجلزء الرابعويقدم 

املختلفة من تسهيل استتثمارات يف زراعة أححاا احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي، مبا يف نلربك املذتسربات،   

 .  نات الصلة واألدواتوالسياتات 
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 واالستثماراتزراعة أصحاب احليازات الصغرية  - 0

 

ويرتبط . زراعة أححاا احليازات الصغريةبيتزايد اسهتمام يف مجيع أحناء العامل )تواء أيف البلدان املتقدمة أم النامية(، 

فعلربى الصربعيد الربدولي، كربان إعربالن      . (3الفصربل   أنظر نلك ارتباطا وثيقا بإعادة اكتشاف األدوار املختلفة اليت تذديها )

مبثابة اعواف أيضا بأن زراعة أححاا احليازات  ،دولية للزراعة األتريةالالسنة تيكون  3104عام بأن األمم املتحدة 

 ويعكس هذا التنوع. وهنا  عدة طرق خمتلفة لتعريف زراعة أححاا احليازات الصغرية. الصغرية تستحق اهتماما خاحا

يف  اإليكولوجيربة الشربديدة التنربوع واسختالفربات    ( والسياقات املتباينة والربنظم  3القسم  أنظر املسارات التارخيية املختلفة )

وس يزالون  -كما يعكس األدوار املختلفة اليت أداها أححاا احليازات الصغرية . العالقات بني الريف واملناطق احلضرية

 . يف اجملتمعات على املستويات احمللية والوطنية والدولية -يذدونها 

 

ليس إنتاج احملاحيل والثربروة احليوانيربة فحسربب،     راعة مبعناها الواتع، أيولغايات هذا التقرير، تنتناول تعريف الز

وتربوف  . 7بالنظم املتنوعربة لإلنترباج الزراعربي    من حيث ارتباطهابل أيضا الغابات ومصايد األمسا  وإنتاج األحياء املائية 

الطرائربد( باعتبارهربا جربزءا مربن ترببل عربيش أحربحاا احليربازات         حيد مثل حيد األمسا  و) ننظر أيضا يف أنشطة اجلمع

 . حصة كبرية من دخل هذسء اليت غالبا ما توفرالصغرية 

 

 ما هي زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟ 0-0

 السمات الرئيسية لزراعة أصحاب احليازات الصغرية 0-0-0

 

 بالتعقيربربد ويتسربربم نظربربامهم اإلنتربرباجي. احليربربازات تلربربكيعربربّد أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية أكربربرب املسربربتثمرين يف زراعربربة  

مبربا يف نلربك   ) ومن أجل تصميم تياتات تدعم بشكل فعال استتثمارات اليت يقومون بهربا . على حد تواء بالديناميكيةو

عربن بعربض    مربن الضربروري تكربوين فكربرة     ،استتثمارات من قبل اجلهات الفاعلة األخرى مثل القطاعني العام واخلرباص( 

تنوع تدفقات الدخل  0وخيتصر الشكل . الرئيسية لزراعة أححاا احليازات الصغرية اليت تتصل باستتثماراتالسمات 

 . ملصادر املمكنة لالتتثماروازراعية اليازة احلاملمكنة يف 

 

 8وحنن نعتربرب أن احليربازة الصربغرية هربي حيربازة زراعيربة      . زراعة أححاا احليازات الصغريةلالعمل مسة أتاتية  يشّكل

 ألف( تديرها عائلة تستخدم يف أغلب األوقات )أو فقربط( عملربها اخلرباص وتسربتمد مربن      3101، منظمة األغذية والزراعة)

                                                           
أنظمة احملاحيل واملواشي من وجهة نظر أححاا احليربازات الصربغرية. ميكربن لرببعض التحاليربل والتوحربيات أن        يتناول هذا التقرير بشكل رئيسي  7

لفريربق اخلربرباء    تنطبق أيضا على أنظمة أخرى ولكن املسائل احملددة املرتبطة مبصايد األمسا  وزراعة األحياء املائية فسيتم تناوهلا يف التقريربر املقبربل  

 (.9041املستدامة وزراعة األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية )تقرير مقبل، بشأن دور مصايد األمسا  
زء منهربا  "تعّد احليازة الزراعية وحدة  اقتصادية لإلنتاج الزراعي ختضع إلدارة موحدة وتضم كل املاشية وكل األراضي اليت تستخدم بكليتها أو جبرب   8

ن التسمية أو الشكل القانوني أو احلجم. وميكن لارتة اإلدارة املوحدة من قبل فرد أو أترة أو بصورة مشوكة لغايات اإلنتاج الزراعي، بغض النظر ع

كربن ألرض  بني فردين أو أكثر أو أترتني أو أكثر أو من قبل عشرية أو قبيلة أو شخصية قانونية مثربل الشربركة أو التعاونيربة أو الوكالربة احلكوميربة. ومي     

قطعة واحدة أو عدة قطع تقع ضمن منطقة واحدة أو عدة مناطق منفصلة أو ضمن تقسيم أرضي أو إداري واحربد أو أكثربر شربريطة    احليازة أن تتكون من 

 ألف( 9040أن تتشار  قطع األرض يف وتيلة اإلنتاج نفسها، مثل الفالحة أو أبنية املزرعة أو اآلست أو حيوانات اجلر." )الفاو، 
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 لتربذّمن  وتتكل األترة على أنشربطتها الزراعيربة  . نلك العمل حصة كبرية ولو متفاوتة من دخلها، تواء أكان عينيا أم نقدا

ان نلك من خربالل التربوفري الربذاتي للطعربام أم عربرب التبربادست غربري        تواء أك -ه تستهلكجزءا من الغذاء الذي  على األقل

وتعتمربد  . حمليا أو مربن خربالل اهلجربرة    كما يعمل أفراد األترة يف أنشطة أخرى غري الزراعة،. أو تبادست السوق النقدية

متارس أيضربا مبربادست   ولكنها قد  ،احليازة على عمل العائلة مع استكال بشكل حمدود على اليد العاملة املأجورة املذقتة

كما أن العالقات املتبادلة مهمة هنا من أجل تبادل املنتجربات  . اليد العاملة ضمن احلّي أو يف إطار حالت القربى األوتع

 . أو العوامل اإلنتاجية

 

 اوطبيعيرب  ا)بشربري  رأمسرباس  وتضم قاعدة املربوارد هربذه أحربوس خمتلفربة أو    . أما قاعدة املوارد فهي من األبعاد العامة األخرى

هربي، يف كربثري مربن األحيربان، بالكرباد تسربتطيع تربأمني كسربب العربيش          ف( وهي تعترب "حربغرية":  اومالي اومادي اواجتماعي

قاعدة مواردهم لتحسني وتوتربيع اإلنترباج الزراعربي     مبستوى مقبول وعادة ما يسعى أححاا احليازات الصغرية إىل تنمية

 . وضعهم اهلّشمن أجل جتاوز 

 

مسربتوى مربن    صغرية "حغرية" ألن املوارد شحيحة، خصوحا األراضي، وألن اتتخدامها من أجل توليربد وتعترب احليازة ال

مستوى عاليا من يمل  يتطلب بالتالي ،الدخل يساعد على تلبية اسحتياجات األتاتية وحتقيق تبل العيش املستدامة

 .العوامل اإلنتاجية، األمر الذي يتطلب بدوره مستوى مرتفعا من استتثمار

 

احليازات الصغرية ليسوا بفقراء حبكربم تعربريفهم كمربا أن زراعربة أحربحاا       وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن أححاا

فيمكن للحيازة الصغرية أن تكون مرحبة للغاية للعائلة إنا مت استربتثمار كمربا   . مرادفة لرب"الفقر" احليازات الصغرية ليست

 . املزارعني اآلخرين ملعاجلة املنتجات اخلام أو لتقديم اخلدمات إىلحماحيل نات قيمة أعلى أو  تنميةمن أجل  جيب

 

هيكليربة   انعكاتربات هامربة علربى    وهلربذا األمربر  ، يعترب أححاا احليازات الصغرية أتاتا من املربزارعني األتربريني   وأخريا 

يتسرببب نلربك يف نضربوا    وقد . وبني لتلكات العائلة أوس، هنا  تكامل وثيق بني األحول اإلنتاجيةف. نظامهم اإلنتاجي

وغري املتوقعة واملكلفة )كاليت تتعلق بالصربحة، أو باسلتزامربات اسجتماعيربة مثربل      رؤوس األموال يف حالة النفقات الطارئة

ولكنربه   ويشكل هذا التكامل شبكة أمان. يسمح نلك أيضا ببيع جزء من املمتلكات بهدف زيادة املدخول وقد. اجلنازات(

املتاحة أن النفقات غري  ويعين ارتفاع مستوى املخاطر والوتائل املتواضعة. يقوض استتثمارات يف الوقت نفسه ميكنه أن

األترة أوس ضغط تربوفري الغربذاء وتربداد     تواجهتباع املنتجات،  وثانيا عندما. املتوقعة ميكن أن تذدي إىل دوامة من اإلفقار

ويبقى الدخل النقدي متدنيا وهكذا متسربي استربتثمارات مربن    الفائض القابل للتسويق  يتدنى وبالتالي. القروض أو الديون

وهربي أن أحربحاا    ويرتبط نلك بسمة تنظيمية ثالثة إلنترباج أحربحاا احليربازات الصربغرية    . النفقات النقدية حعبة خالل

لصربحة  احلياة من حيربث ا  وهذا يعين أن نوعية. احليازات الصغرية غالبا ما يقومون باستتثمار من خالل العمالة العائلية

فضربال عربن التعلربيم والتربدريب لتحسربني       واحلصول على اخلدمات األتاتية هي نات أهمية قصوى بالنسبة إىل اإلنتاجية

 . مهارات أفراد األترة، تواء أكانت زراعية أم غري زراعية
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 يف احليازة الزراعية الصغرية تدفقات الدخل ومصادر االستثمار 0الشكل 

 

 

 استربربتثمارمربربن أجربربل  ( تنربربوع التربربدفقات املمكنربربة للربربدخل، والتربربوفري الربربذاتي للمربربواد الغذائيربربة، واملصربربادر الربربيت ميكربربن أن تسربربتخدم   1يربرببني الشربربكل )

اليربد العاملربة العائليربة املتاحربة، وحتسربني       )األتهم البسيطة(. قد تكون استتثمارات على شكل اتتثمار يف اليد العاملة )مثال بناء املصاطب باتربتخدام 

(، و/أو علربى املربدخرات   مرتكزة على القروض )مربن البنربو  و/أو األقربارا    خصوبة الوبة من خالل مجع املواد املغذية واتتعماهلا. وهي أيضا قد تكون

من املال الذي مت جنيه من خالل بيع الفائض املسّوق. وقربد يتفرباوت إمجربالي الربدخل تفاوتربا       اليت مت احلصول عليها من العمل يف أماكن أخرى، و/أو

املزرعربة أو التحربويالت العامربة أو    أو األجربور خربارج    كبريا )وهو يضم تدفقات الدخل النقدية وغري النقدية( ويشمل مدخوس نقربديا حمربتمال مربن العمربل    

راعربة  اخلاحة من خالل السحب احملتمل لرأمسال األحول الزراعية اإلنتاجية. ومعا، تبني تدفقات الدخل املختلفة ومصادر استربتثمار مربدى تعقيربد ز   

 أححاا احليازات الصغرية ودينامياتها.

 

 حتديات تعريف زراعة أصحاب احليازات الصغرية 0-0-3

 

 للحيازة "الصغرية": فإن حفيت "حغرية" وكبرية" نسبيتان وتعتمدان بنسرببة عاليربة علربى    عام متفق عليهس يوجد تعريف 

. عادة هربو األرض  فاملعيار األكثر اتتخداما. يتعلق السذال األول باختيار املعايري املستخدمة لقياس احلجم ،وهنا. السياق

 وقد يتمثربل أيضربا  . املاشية، أو بقياتات إلنتاجية األرض، مثل الري خرى مثلوغالبا ما يستكمل باألحول اإلنتاجية األ

علربى أمثلربة عربن التعرباريف      لالطربالع  2-0-0القسربم   أنظربر إمجالي ناتق املزرعة أو مزيق من هذه املعربايري )  يف الدخل أو

 (.الوطنية

 

 املزرعة
احملاحيل واملاشية وتصنيع األغذية 

 وحيد الطرائد وحيد األمسا  والتسويق

 األسرة

متجذرة يف العائلة املوتعة واجملتمع 

 الريفي واملعاملة باملثل

املباع املستخدم جزئيا اإلنتاج 

 كمدخول

اإلنترباج املبرباع املسربتخدم جزئيربا     

 من أجل )إعادة( استتثمار
 

 استربربربربربربربربربتخدامإعربربربربربربربربربادة 

 يف الدورة املقبلة

الوفربربربربورات الربربربربيت  

 تستخدم لالتتثمار

 العمل

 العمل

 الدخل

 الدخل

 التوفري الذاتي لألغذية

 

استربربربربتثمارات 

 يف اليد العاملة
 

 القروض الرمسية
 وغري الرمسية
 

 األنشطة غري الزراعية

العمل احلر خربارج الزراعربة، أجربور مربن خربارج املزرعربة، تقربديم        

 خدمات اآلست وغري نلك

 مصادر الدخل األخرى

تربربحب رأمسربربال األحربربول   

الزراعيربربربربة، التحربربربربويالت 

العامة، الدخل من التأجري 

 وغريه

 الفائض

 املسوق
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. املعيار األتهل من حيربث قابليربة مقارنتهربا   ولغايات جتميع البيانات ومقارنتها عرب خمتلف األقاليم، تعترب األرض هي 

فعلى تبيل املثال، حربد  . مع احلاست اإلقليمية والوطنية املناتب ومن جهة أخرى، جيب تكييف احلد األدنى للحجم

أمريكا الالتينية أو اسحتاد األوروبي( قربد   الكهتار الواحد أو اهلكتارين ينطبق يف آتيا ولكن يف السياقات األخرى )كما يف

واهلند، ميلربك معظربم أحربحاا احليربازات      يف الصني. يكون من املناتب اتتعمال حد خمتلف أو أعلى يف معظم األحيان

 إىل هكتربار مربن األراضربي، فيمربا قربد يصربل حجربم مزرعربة برازيليربة حربغرية           3الربرب  حربد  الصغرية مساحات تقل بكثري عربن 

 . هكتارا 31

 

استربتثمارات يف   للحجم قد يكون مضلال ألنه س يأخذ يف احلسبان وعالوة على نلك، فإن اسعتماد فقط على احلد األدنى

فهربذه  . األغذية لتصنيعاملخصصة  األراضي )مثل الري(، وحماحيل األشجار واملباني وحتسني الثروة احليوانية واملعدات

 . من عمل املزرعة والتوقعات اسقتصادية استتثمارات تغري متاما منونج الزراعة

 

 "عن التعاريف الرمسية لح"أصحاب احليازات الصغريةأمثلة خمتلفة 

 

أيضربا   وهربو يتنرباول   (معايري خمتلفة تشمل الوضع الزراعربي املربادي )حبسربب احملافظربات     التعريف جيمعاألرجنتني يف 

غربري  احليربازة  العمالة العائلية(، والوضع القربانوني ) ) نوع العمالة املستخدمةيشري إىل ختلفة من النظم الزراعية وامل األنواع

لتمييز بني احليازة واألخرى مستوى األحول: كاآلليربات وحجربم قطيربع    يف ا وتراعي املعايري املستخدمة. مسجلة كشركة(

 . أو املروية املاشية واملناطق املزروعة

 :يف األرجنتني، أححاا احليازات الصغرية هم املنتجون الذين يديرون املزرعة مبوجب املعايري التالية
 

 ملنتق مباشرة يف املزرعة؛يعمل ا 

 س يوظف املنتق أي عامل دائم من خارج عائلته؛ 

 قد يعمد املنتق إىل توظيف عمال مذقتني من غري العائلة؛  

 لن هم من غري أفراد العائلة والذين مشلهم التعداد ؛ وضعت الشروط التالية لتجنب تسجيل العمال يف التعداد

 ؛عن طريق اخلطأ

  ؛كشركة مساهمة أو كأي نوع آخر من الشركات التجاريةعدم تسجيل املزرعة 

         ،احلدود العليا لرب"مستوى رأس املال": حجم املزرعة، واحلجربم املربزروع مربن املزرعربة، وحجربم قطيربع املاشربية

منرباطق   وقد ختتلف احلدود العليا يف. من اآلست واملساحة املزروعة بأشجار الفاكهة واملساحة املرويةواألحول 

 33بربني   هكتربار، وحجربم املسرباحة املزروعربة     3 111و 311لبالد: فربيواوح حجربم املزرعربة بربني     خمتلفة من ا

، Romanو Fotiو Obtschako) رأس 311ويبلغ احلد األعلربى للماشربية   . هكتار 311)يف الواحات املروية( و

3113.) 

 

رؤوس على املساحة املزروعة وأعربداد   تصنف املزارع بني حغرية ومتوتطة وكبرية بناء. : النمط الثالثي الصيغةموزامبيق

بدون أراض مروية أو أشجار فاكهة  هكتارات 01أما املزارع الصغرية فهي مزارع تقل املساحة املزروعة فيها عن . املاشية
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 أو املزروعربات، أو أقربل مربن    هكتربارات مربن األراضربي املرويربة أو أشربجار الفاكهربة       3أو مزروعات، أو مزارع تضم أقل من 

 رأس مربربن الربربدواجن 3 111مربربن  رأتربربا مربربن األغنام/املاعز/اخلنربربازير أو أقربربل  31رؤوس مربربن املاشربربية، أو أقربربل مربربن   01

يف املائربة مربن احليربازات     44يف موزامبيربق، لربدى   و. (موزامبيربق  ، املعهد الوطين لإلحصاء1111/0222التعداد الزراعي )

 . األراضي الزراعية املائة من يف 31هكتارات، وهي متثل  01الزراعية مساحة تقل عن 

 

 على "املزرعة الصغرية النطاق/األترة حرباحبة احليربازة الصربغرية: أن   . : النمط الثنائي الصيغةمجهورية تنزانيا املتحدة

 مربن املاشربية، و/أو بربني    رأتا مربن  31و/أو بني رأس واحد و املنتجةهكتارا من األراضي  31موا مربعا و 33تضم ما بني 

املكتب الوطين دجاجة/بطة/ديك رومي/أرنب" ) 0 111و 31اخلنازير، و/أو بني /رأس من املاعز/األغنام 011رؤوس و 3

 (.لإلحصاء، مجهورية تنزانيا املتحدة

 

و"تقليديربة": تصربنف احليربازات    " مع حيازات كبرية مقسمة إىل فئربتني: "حديثربة  ، النمط الثنائي الصيغة كوت ديفوار:

لقطاع التقليدي )تضم مسرباحة باحلربد   يف ا لقطاع احلديث و)ثانيا( حيازات كبريةيف اكبرية  )أوس( حيازات :الزراعية بني

و)ثالثا( حيازات حغرية للقطاع التقليربدي )وهربي مجيربع احليربازات الربيت ستسربتويف       ( األدنى مصنفة حتت حمصول معني

 (.3114)مجهورية كوت ديفوار، ( املعيارين )أوس( و)ثانيا(

 

مربن فئربة     س تعتربرب الربيت النمط الثنربائي الصربيغة: يضربم قطرباع احليربازات الصربغرية )الفالحربني( احليربازات          سري النكا:

وحبربال بلربغ   . هكتربارا( أو أكثربر   5.0فربدانا )  31فإن العقار أو القطاع املزروع هو حيازة زراعية تبلغ مساحتها . العقارات

ألن العقار جيب أن يضم قطعربة أرض واحربدة علربى األقربل      فدانا س تعترب احليازة عقارا 31يموع قطع األرض املختلفة 

فدانا أو أكثر مربن حقربول األرز الصربرفة س تعتربرب      31اليت تبلغ مساحتها  وباملثل، فإن احليازة. فدانا 31تبلغ مساحتها 

ة أخربرى،  وبعبربار . عقارا )قطاع احليازات الصغرية، الصدور األولي للبيانات، إدارة التعداد واإلحصاءات يف تري سنكا(

هكتارا إس إنا كانربت حقربال خمصصربا     5.0أرض تتعدى مساحتها  أية قطعةفإن احليازات الصغرية هي حيازات س تضم 

 . بالكامل لزراعة األرز

 

و"الصربغرية"   هكتار؛ 0ألحجام: "اهلامشية" أقل من لفئات  مخسيستخدم التعداد الزراعي يف اهلند منطا يضم  اهلند:

 و"الكرببرية" أكثربر مربن    هكتربارات؛  01و 4هكتربارات و"املتوتربطة" بربني     4و 3هكتار، و"شبه املتوتطة" بربني   3و  0بني 

احلد األدنى  وإنا كان هلذا النهق أن يستخدم النمط الثنائي الصيغة القائم على احلجم الكبري/الصغري فإن. هكتارات 01

ووفقربا  . هكتربارات  4عربن   مسرباحتها تقربل  فأما مع النمط الثالثي الصربيغة  . هكتارات 01للمزارع الصغرية تيكون أقل من 

هكتربارات )وهربي    01مربن   يف املائة مربن "احليربازات التشربغيلية" متتربد علربى أقربل       44.3فإن  3113للتعداد الزراعي لعام 

 وإنا مت. يف املائربة مربن إمجربالي املسرباحة املزروعربة      55.3اهلامشربية ومتوتربطة احلجربم( وهربي تربدير       حيازات تواوح بني

يف املائربة مربن احليربازات     44.2+ الصربغرية + شرببه املتوتربطة( تكربون      هكتارات األدنى )أي اهلامشية 4اتتخدام حد الرب

 . املزروعة املناطقيف املائة من يمل  53.3وهي تدير مساحة  حغرية 
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اجلدوى اسقتصربادية للحيربازة    م مفهوم "الوحدة املرجعية" واليت تعرف بأنها احلجم املطلوا لضمانيستخد :فرنساويف 

املسربتوى احمللربي، لكربل منطقربة زراعيربة إيكولوجيربة        حربدد علربى  وهي ُت. مع األخذ يف احلسبان مجيع أنشطتها الزراعية

 . حغرية
 

   "وتستخدم بعض الدول تعريفا للرب"املزرعة العائلية
 

هربي   9على تبيل املثال، تعترب دائرة البحوث اسقتصادية لدى وزارة الزراعربة أن املزرعربة العائليربة    الواليات املتحدةففي 

عن طريق الربدم أو الربزواج،    مزرعة تعود فيها ملكية معظم النشاط التجاري إىل املشغل وإىل أشخاص يرتبطون باملشغل أية

ويف الوقت نفسه تعّرف لربوائح وزارة  . (Banker ،3101و Hoppe) مبا يف نلك األقارا الذين س يقيمون يف منزل املشغل

تربديرها وكالربة خربدمات املربزارع( "املزرعربة العائليربة"        اخلاحة بربامق تسليف املزارع )مثل الربامق اليت األمريكية الزراعة

 :على أنها مزرعة
 

 منزل ريفي؛اجملتمع احمللي يعتربها مزرعة وليس يرد  تنتق السلع الزراعية لبيعها بكميات جتعل 

 غربري الزراعيربة( لتسربدد التكرباليف التشربغيلية       األعمال الدخل الناتق عن تنتق ما يكفي من الدخل )مبا يف نلك

 امللكية؛ ولتذمن حيانةوالديون  املوتبة على العائلة واملزرعة

 تدار من قبل املشغل؛ 

 لديها ما يكفي من اليد العاملة اليت يوفرها املشغل وعائلة هذا األخري؛ 

 10املأجورة بدوام كامل وقد تستخدم اليد العاملة املومسية خالل فوات الذروة وكمية معقولة من اليد العاملة . 

 

 فلكي تعترب احليازة املعينة مزرعة  عائلية عليها أن تستويف. 11الزراعة العائلية حمددة مبوجب القانونتعترب  الربازيل يف

 :الشروط التالية يف آن معا

 

  3مرات من حجم "الوحدة الزراعية" الذي حتدده حمليا كل بلدية )والذي يربواوح بربني    4 أحغر بربأن تكون 

 هكتارات(؛ 001و

  ؛اليد العاملة العائلية بشكل رئيسيأن تستخدم 

 ؛أن تستمد األترة مدخوهلا بشكل شبه دائم من األنشطة اسقتصادية للحيازة   

 ؛أن يديرها مالكها مع أترته/أترتها 

  مربرات   4 حجمربه  امللكية اجلماعية إنا كان اجلزء الذي يعود لكل مالك س يتجاوز من تنطبق على أشكالوهي

 . "حجم "الوحدة الزراعية

 
  

                                                           
 .(2-0-0ضا تعريفا إحصائيا للمزارع الصغرية يستند إىل حجم املبيعات )أنظر  القسم تستخدم الوسيات املتحدة أي  9

 106hr798ih.pdf-106hr798ih/pdf/BILLS-http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLSبشأن املوارد  3111مرتوم العام   10
 .3115يوليو/متوز من عام  34املذرخ  00.235القانون رقم   11

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-106hr798ih/pdf/BILLS-106hr798ih.pdf
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 الوضع العام لزراعة أصحاب احليازات الصغرية يف العامل 0-0-2
 

 يازاتاحلحملة عامة عن الوضع احلالي بناء على حجم 
 

 من حيث التعريف والبيانات، فمن الواضح أن زراعة أححاا احليازات الصغرية هربي على الرغم من التحديات العديدة 

استربتثناء   واقع يف مجيع البلدان واألقاليم تقريبا وأن األعداد الكبرية من أححاا احليازات الصغرية هي القاعدة وليست

 (.باء 3100لزراعية، على تبيل املثال النهق اإلقليمي الذي يتبعه الصندوق الدولي للتنمية ا أنظر )
 

 بلدا للتعداد العاملي للزراعة للفاو 10توزيع احليازات حبسب املساحة يف الفئة الفرعية اليت تضم  3 الشكل

 

 

 

 

 
 
بلربدا يف   50ألف(. ميكن اسطربالع علربى قائمربة الربرب     3103بلدا )منظمة األغذية والزراعة،  50: حساا املذلفني على أتاس التعدادات الوطنية لرباملصدر

 املائة من املساحة الزراعية )الصاحلة للزراعة( يف العامل. يف 21ثلثي جمموع سكان العامل و 50. تغطي هذه البلدان 0 املرفق
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 بلححدا للتعححداد العححاملي 10التنححوع اإلقليمححي ألحححاا حجححم احليححازات يف الفئححة الفرعيححة الححيت تضححم   2الشكل 

  للزراعة للفاو

 

 .التفصيل من جانب الفاو، يموعات البيانات التابعة للتعداد العاملي للزراعة (،3102وآخرين ) Beliérès مقتبس مناملصدر: 

 

للنقاش، تظهر البيانات املتاحة حورة واضحة وقويربة. فبحسربب الصربندوق الربدولي     مع أن حجم احليازة هو واتطة قابلة 

مليون مزرعة ألحربحاا احليربازات الصربغرية يف العربامل النربامي وهربي        311، هنا  ما يقدر برب12(3100) للتنمية الزراعية

يف املائربة مربن الغربذاء     51الصربغرية تنربتق حربوالي     املربزارع تعيل حوالي ملياري شخص يتكلون عليها لكسب عيشهم وتلك 

وتظهر بيانات التعداد العاملي للزراعربة أن العربدد   (. Hazell ،3100املستهلك يف آتيا وأفريقيا جنوا الصحراء الكربى )

يف معظربم بلربدان منظمربة    لكربن  اجلنوا على مر العقربود. و مناطق املطلق ألححاا احليازات الصغرية قد اتتمر يف النمو يف 

دد أححاا احليازات الصغرية يف تناقص. وتظهر البيانات اليت مجعت بناء على التعداد العرباملي  التعاون والتنمية فإن ع

أقربل   متلربك  املزارعيف املائة من يمل  32، أن يف هذه الفئة 13بلدا 50باء( واليت تغطي  3103، 3101للزراعة )الفاو، 

هكتربار وهربو احلربد     3د األدنربى هربو   ا اعتربنا أن احليف املائة إن 53من هكتار واحد من األرض وأن هذه النسبة ترتفع إىل 

مربن احليربازات    املائربة يف  43هكتربارات حربوالي    3ألكثر اتتخداما يف املذلفات. ومتثل احليازات اليت تقل مساحتها عن ا

 املقدرة. وبالتالي متلك الغالبية الكربى من أححاا احليازات الصغرية وحوس حمدودا جدا إىل األراضي.

 

دنيربة الربدخل، بعكربس التصربور     أهمية زراعة أححاا احليازات الصغرية على يموعة فرعية مربن البلربدان املت  وس تقتصر 

يذدي حاحب احليازة الصغرية دورا يف كل من اسحترباد األوروبربي ودول منظمربة التعرباون والتنميربة ويف الربدول       إن . السائد

                                                           
12  http://www.ifad.org/pub/viewpoint/smallholder.pdf      مبوجب هذا التعريف فإن املزرعة الصغرية هي املزرعربة الربيت تقربل مسرباحتها عربن( 

 هكتار(. 9
 .يف املائة من األراضي القابلة للزراعة حول العامل 11ثلثي تكان العامل وحوالي  14متثل البلدان الرب  13
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األخرية. وهذا س يعين  31-03دخل املتوتط" يف السنوات النامية مبا فيها الربازيل واهلند والصني اليت بلغت مرتبة "ال

طبعا أن املشاكل اليت يواجهها أححاا احليازات الصغرية هي نفسها يف مجيع تك الربدول. كمربا س يعربين نلربك أن دور     

ة متشابهة يف كل مكان. ولكن زراعة أححاا احليازات الصربغري  يف العمليات اإلمنائيةزراعة أححاا احليازات الصغرية 

ع ة والنمربو اسقتصربادي والشربذون األوترب    تتقاطع مع شذون الفقر )النس ( واملساهمات يف األمن الغذائي والسربيادة الغذائيرب  

 هنا  حاجة إىل استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية يف البلدان كلها. ولذاللتنمية الريفية يف معظم الدول. 

 

يف أفريقيربا  . خاحربة  أن نوليهربا مراعرباة  تلقى أفريقيا حاليا اهتماما كبريا من املستثمرين اخلارجيني، وهي بالتالي تستحق 

يف  51، تقربل مسرباحة حربوالي    (3111اليت تتوافر عنها بيانات يف التعداد العاملي للزراعة لعربام   04البلدان الرببناء على )

تظهربر اجتاهربا حنربو زيربادة يف عربدد       وحربني تترباح السلسربالت التارخييربة فهربي     . هكتربار  3املائة من احليازات عن حد الرب

 دراتربات تشربدد علربى خمرباطر انعربدام امربتال  األراضربي يف شربرق أفريقيربا          وتذكربد نلربك  . احليازات مربع تقلربص حجمهربا   

(Jayne وMather وMghenyi ،3101.) 

 

عائلربة ريفيربة    اجلماعية لألراضي تضمن لكلفإن امللكية . نوعا فريدا من زراعة أححاا احليازات الصغريةالصني  ومتثل

مزارع من أحربحاا احليربازات    مليون 311ووفقا للتعداد الزراعي العاملي هنا  ما يقرا من . حقوق املستخدم يف الزراعة

 ويقربل متوتربط حجربم املزرعربة    . Dan (3115)حبسب مليونا  331الصغرية يف أرياف الصني، س بل يصل هذا العدد إىل 

 . هكتار وهو يتناقص مع مرور الوقت 1.5عن 

 

فحتربى يف هربذا   . "د حجم املزرعة بواتطة معيار اقتصادي أس وهو "إمجربالي النرباتق  حدا، ُيالواليات املتحدة األمريكيةيف 

تلك اليت يقل إمجالي مبيعاتهربا  ) بلغ عدد املزارع الصغريةي ،البلد، حيث الزراعة قد وحلت إىل مستوى عال من الوكيز

 14يف املائة من يمل املربزارع  40ما ميثل  0.443.022، 3113دوسر أمريكي( يف التعداد الزراعي للعام  331.111عن 

 حبسربب للتوزيربع   احلربّدين النقيضربني  زيربادة يف   3113وقد بني التعداد الزراعي لعام . (3113)وزارة الزراعة األمريكية، 

يف حني أن عدد املزارع اليت زادت  ،مزرعة 005 111فقد زاد عدد املزارع الصغرية بنسبة : 3113مقارنة بعام  ،احلجم

وتعترب الزراعة الصربغرية  . نفسها خالل الفوة 45.111قد منا عددها بنسبة  دوسر أمريكي 311 111 مبلغ مبيعاتها عن

وقربد مت وضربع بربرامق وطنيربة وعلربى      ، (0445، النطاق موضع اهتمام كبري للسياتربات العامربة )وزارة الزراعربة األمريكيربة    

ويف الرتالة اليت رافقت التقرير الصادر عربن اللجنربة املعنيربة برباملزارع     . 15تنميتها مستوى الوسيات وتنفيذها من أجل دعم

أكثر اقتناعا بضرورة اسعواف بربأن   حياغة هذا التقرير أحبحنا اآلنالعمل على بعد " يلي:الصغرية، أعلنت األخرية ما 

وحنن نعترب أن النهضة الريفية املستدامة ميكن أن ترتكز . املزرعة الصغرية هي حجر األتاس سقتصادنا الزراعي والريفي

 ."هذه النهضة ونعتقد أن توحيات اللجنة، يف حال تنفيذها، تتسهم يف على قطاع نابض وحيوي للمزارع الصغرية
 

                                                           
 http://usfoodpolicy.blogspot.frو Wise ،9005لن خنوض هنا يف النقاش بشأن اتتخدام هربذه اإلحصرباءات لتخصربيص الربدعم العربام )أنظربر         14

؛ إن معظربم  لالطالع على النقاش(. بل نريد فقط أن نسلط الضوء على أهمية هذا "القطاع الفرعي" مقاتا مبساهماته )وحتى املتواضعة منها( يف األتربواق 

دوسر أمريكي من الناتق اإلمجالي. وكون األتر اليت تدير تلك املزارع قد تسعى إىل أهداف خمتلفربة أو تضربيف    40 000املزارع الصغرية حتقق أقل من 

 إىل نشاطها الزراعي أنشطة أخرى لدّر الدخل، هو أمر يتالءم متاما مع التعريف الذي اتتعملناه هنا.
( وأمثلربة عربن جامعربات مربنح األراضربي الربيت       http://www.nifa.usda.gov/familysmallfarms.cfmأنظر  على تبيل املثال، الربنامق الوطين )  15

 .(/http://smallfarms.cornell.edu)ويف كورنيل (edu/http://smallfarms.oregonstate.)تدعم تطورها من خالل البحث والتوجيه يف أوريغون 

http://usfoodpolicy.blogspot.fr/
http://www.nifa.usda.gov/familysmallfarms.cfm
http://smallfarms.oregonstate.edu/
http://smallfarms.cornell.edu/
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يف أفريقيا للبلدان  احليازةحجم  فئة حبسبوإمجالي املساحة الزراعية،  الزراعيةتوزيع احليازات  2الشكل 

كامحل االحتحاد    املدرجة ضمن الفئة الفرعية للتعداد الزراعحي العحاملي للفحاو يف أفريقيحا وضحمن      02الح

 (.لالحتاد األوروبي 37األوروبي )الدول الح

 

 
 3113و 0445لتعربدادات الربيت جربرت بربني العربامني      لبرباء(   3103: بيانربات مربن )منظمربة األغذيربة والزراعربة،      املصدر: أفريقيا، الرتم البياني العلوي

: املكتربب اإلحصربائي للجماعربات    املصربدر لالحترباد األوروبربي،    33: الدول الربالرتم البياني السفلي. (0 املرفققائمة البلدان يف  أنظراملذلفني،  )حساا

 3103األوروبية، 
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 عربادة  س توجد فئة رمسية أو إحصائية ختص "أحربحاا احليربازات الصربغرية" غربري أن البرباحثني واملسربذولني       اليابانيف 

 3101وتعطي بيانربات تعربداد عربام    . بدوام جزئي كمعيار للتعريفما يأخذون يف اسعتبار حجم احليازة ولارتة الزراعة 

يف  33.2 ميثلربون هم مليون و 3.0فكرة عن أهمية هذسء املزارعني: نلك أن عدد املزارعني العاملني بدوام جزئي يقارا الرب

 هكتربار واحربد   يف املائة( مزرعة تقل مسرباحتها عربن   33.3) 411 111املائة من إمجالي عدد املزارعني، وهنا  أكثر من 

 . يف املائة( تقل مساحتها عن اهلكتارين 51.5مليون مزرعة ) 0.2و

 

 ( حربوالي 3103ملكتب اإلحصربائي للجماعربات األوروبيربة    ا) 3101، اتتطلع التعداد الزراعي لعام االحتاد األوروبيويف 

يف املائربة منهربا تقربل     44ومربن بربني تلربك املربزارع، كانربت      . مزرعة يف الدول السبع والعشرين لالحتاد األوروبي مليون 03

ويتربوخى اإلحربالح احلربالي للسياتربة     . يف املائة منها تقل مساحتها عن اخلمسربة هكتربارات   53مساحتها عن اهلكتارين و

مية مع توجهات حمددة لتن الصغرية النطاق،للتنمية اسقتصادية للزراعة  الزراعية املشوكة عددا من اإلمكانيات اجلديدة

ويتعزز اهتمربام اسحترباد األوروبربي برباملزارع الصربغرية جربراء       . ، املرجع نفسه(3103املفوضية األوروبية، ) السوق احمللية

أو  "مربن مربزارع "شرببه الكفرباف     مرتفربع  بعربدد إدماج الدول األعضاء اجلديدة مربن وتربط وشربرق أوروبربا الربيت تتسربم        عملية

تنوع األمناط حملاكرباة خيربارات    يراعيحبث أجري مذخرا  وهنا ( 3101)الشبكة األوروبية للتنمية الريفية،  "الكفاف"

املناقشات س تربزال بعيربدة عربن التوحربل إىل توافربق يف       ( وعلى الرغم من أن3101وآخرون،  Fritsch) خمتلفة للسياتات

يربازات  ليتوانيربا( فربإن زراعربة أحربحاا احل     مربثال بشربأن   Mincyte3100  أنظربر اآلراء بشأن مسارات التحول اجلديربدة ) 

 . جدول أعمال السياتات يف واحدة من أكثر املناطق الزراعية كثافة يف العامل على بنداالصغرية تشكل بوضوح 

 

 التحديات من حيث توافر البيانات

 

وهذه األحول هي . ميثل أحوهلا( استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية بهيكل احليازات )اهليكل ترتبط حالة

لتكوين حورة أفضل عن وضع استتثمارات املنجربزة والعمربل علربى مسربتوى      اتتثمارات تابقة وبالتالي فهي مهمةنتيجة 

 .احليازة

 

. هيكربل الزراعربة   ويرمي التعداد العاملي للزراعة، الذي نظمته الفاو، إىل تعزيز توافر البيانات القابلة للمقارنة دوليا بشربأن 

وهو جيمربع بيانربات مقدمربة مربن البلربدان بعربد       . العاملي البيانات املتاحة على النطاقوهلذا فهو يشكل أوتع يموعة من 

 3111أما اجلولربة األخربرية املنجربزة للتعربداد العرباملي للزراعربة يف عربام        . التعدادات اليت أجريت خالل فوة عشر تنوات

دادات اليت أجريت خربالل الفربوة   يف املائة من تكان العامل، بناء على التع 52.3متثل بلدا  004بيانات قدمها  تجمعف

، فستشربمل بيانربات مقدمربة مربن البلربدان عقربب       3101أما اجلولة احلالية، أي التعداد العرباملي للزراعربة   . 0445-3113

وقد حيغت البيانات املستخدمة يف هذا التقرير بنرباء علربى البيانربات    . 3103-3115الفوة  التعدادات اليت جتري خالل

بلربدا كانربت بياناتهربا املتعلقربة حبجربم       50مربن  مكونربة  من قبربل فئربة فرعيربة     3111 عاملي للزراعةاملقدمة جلولة التعداد ال

 (.0 املرفقالبلدان يف  قائمة أنظر احليازات قابلة للمقارنة )
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أن  فأوس، ينبغي للتعداد الزراعي يف احلالة املثالية. اسحصائيات، للتعداد العاملي للزراعة حدوده وتائروكما هي احلال 

 هذا اجملال من خالل فرضها حربدا أدنربى للحجربم    تضع قيودا علىولكن بعض الدول . يغطي األنشطة الزراعية يف البالد

ويربر هذا املوقف عامة بوجود عدد كبري مربن احليربازات الصربغرية جربدا الربيت س تقربدم       . كشرط إلدراج احليازة يف التعداد

ولكن يف الكثري من . تضمني تلك احليازات يف التعداد حيث التكلفةمساهمة تذكر يف اإلنتاج الكلي، فال يكون يديا من 

وثانيا، يوحربي برنربامق منظمربة    . مساهمة كبرية يف اإلمدادات الغذائية لألترة البلدان تساهم تلك احليازات الصغرية جدا

العديربد مربن البلربدان    ولكربن  . فئة من حيث احلجم 05بتصنيف احليازات ضمن  األغذية والزراعة للتعداد العاملي للزراعة

البيانات بناء على فئات احلجم قد اتتخدمت فئات معدلة للحجم مبا يتناتب مع غاياتها األمر الربذي   اليت أبلغت عن

. مجيع بنربود البيانربات   البلدان مل تشملوثالثا، . ألف( 3101الدولية حعبة )منظمة األغذية والزراعة،  جيعل املقارنات

إنتاجيربة   بيانات بشأن بعربض البنربود نات األهميربة احلامسربة لتقربدير     الهامة يف توافر  ثغرات وهنا  على وجه اخلصوص

وأخربريا، يركربز التعربداد العرباملي للزراعربة      . باء( 3103احليازة، مثل الري أو امليكنة أو املاشية )منظمة األغذية والزراعة 

خربرى  األصادر امل يشملعلى اهليكل، وهو س يربط هذه العناحر بالبيانات املتعلقة باإلنتاج الفعلي أو الدخل، كما أنه س 

 . فكرة دقيقة عن دخل أححاا احليازات الصغرية وتبل عيشهم س يتيح تكوينفهو وجلميع هذه األتباا . للدخل
 

 بواتربطة مقاتربة    أيضا حاجة إىل إجراء تقييم أفضل ملساهمة كل فئة من احليازات يف إمجالي احملصول الزراعربي وهنا  

متاحربة علربى الصربعيد     أما البيانات عن الغذاء املنتق من قبل أححاا احليازات الصغرية فليسربت . اإلنتاج )كخطوة أوىل(

تقرباس األراضربي واحملاحربيل واحليوانربات،      األوروبية حيث وحتى يف بعض الدول. العاملي وس حتى يف كثري من البلدان

مسربتوى معربني مربن القيمربة املضربافة، فهربي يف كربثري مربن          وغري نلك من حيث "وحدات احلجم"، أي القدرة على توليربد 

ويف بعض احلاست، تذدي القطاعات الفرعيربة  . مصادر أخرى للدخل األحيان س تشمل أحغر احليازات وعموما س تشمل

ففي الربازيل على تبيل املثال، ينتق . واألمن الغذائي احليازات الصغرية دورا مرجحا على حعيد اسقتصاد من أححاا

 (.Vieira Filho ،3103) اإلنتاج اإلمجالي يف املائة من أححاا احليازات الصغرية ثلثي 3
 

 للغاية اأصحاب احليازات الصغرية يشكلون قطاعا غري متجانس وديناميكي 0-0-2

 

بربني احليربازة واألخربرى    يف كل بلد، مع وجود اختالفات هامة  أيضا جدا اقطاع أححاا احليازات الصغرية متنوع ويعد

يشربكالن   لتنربوع وفهمربه  لوس شك يف أن التحليل السربليم   (.Rémy، 0445و Laurent) املوارد والثروة واإلنتاج من حيث

مربن أمريكربا الالتينيربة ومنطقربة البحربر       مربثال  0املفتاح لتصميم تياتات مالئمة هلذا القطاع غري املتجانس )يعرض اإلطربار  

 (.الكاري 

 

أفريقيربا   هذا التنوع داخل قطاعات أحربحاا احليربازات الصربغرية يف شربرق    Mghenyi (3101 )و Matherو Jayne حلل

 يسربيطر علربى   ملربالكي األراضربي  بيع األعلى الُر" أن فأظهرواوجنوبها )إثيوبيا ومالوي وكينيا وموزامبيق ورواندا وزامبيا(، 

وعالوة على نلك، يسربلطون الضربوء علربى حقيقربة أنربه،      . "الُربيع األدنى منمرة  15إىل  5 أعلى مقداركمية من األراضي 

 يف املائربة مربن األتربر الزراعيربة الصربغرية يف      05 األراضي يف أفريقيا، فإن ما يقرا مربن: " خالفا للفكرة املعتادة عن توافر 

أمربا استربتثمار فربيمكن أن يلعربب دورا رئيسربيا يف      . ".من حالة عدم امربتال  األراضربي   الدول اليت مشلتها الدراتة تقوا

مثل الزراعات املروية أو احملاحربيل نات   توجيه أحغر احليازات حنو مزيد من نظم اإلنتاج الكثيفة ونات القيمة املضافة

وتبني أمناط توزيع األراضي نزعة إىل وجود احليازات الزراعية األكربرب حجمربا ونات   . أو اإلنتاج احليواني القيمة األعلى

مع املزيربد  يف املناطق القريبة من األتواق احلضرية مع بنى حتتية وخدمات، ما يو  مساحات شاتعة  التوجه التجاري

 .(Mghenyi 3101و Matherو Jayne) األراضي املتاحة بسبب قلة اتصاهلا باألتواق من
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تنوع زراعة أصحاب احليازات الصغرية يف أمريكا الالتينية 0اإلطار 
 16 

 

املفصربلة  متكننربا القربراءة   وتوجد أتاتا فئتان رئيسيتان من أححاا احليازات الصغرية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاري . 

ومنطقة البحر الكاري  من استربتنتاج بأنهربا     ألفضل التقديرات بشأن حجم زراعة أححاا احليازات الصغرية يف أمريكا الالتينية

 مليون مزرعة. 03تتكون من حوالي 

 

بشكل كبري ورمبا متزايد على مصربادر غربري زراعيربة للربدخل مربن أجربل احلفرباظ علربى          -يف املائة  53وتتكل فئة معينة، تبلغ حنو 

معيشتها، فبالنسبة إليها الزراعة هي مكملربة لألنشربطة األخربرى. وتعتربرب احلربواست النقديربة والتحربويالت واملعونربات اسجتماعيربة          

مليربون هكتربار. وحتربى     011تسيطر على أكثر من  عة متلك أوالعينية والنقدية عوامل نات أهمية كبرية. ومع نلك فإن تلك اجملمو

لصمودهم وللحربد مربن تعرضربهم للصربدمات مربن مجيربع األنربواع.         لو كان حغريا، فالدخل املتأتي من هذه األرض هو يف غاية األهمية

لقائمة فقربط علربى الزراعربة أو    وميكن اعتبار عدد كبري من أفراد هذه اجملموعة، إن مل يكونوا كلهم، فقراء. أما اتواتيجية التنمية ا

 ستفشل يف تناول العوامل األتاتية يف حالة هذه اجملموعة.  ف اليت تقودها الزراعة وحسب

 

اليت يعتد بها معظم اخلرباء. ويعتمربد   وتتكّون الفئة الثانية من املزارعني األتريني الذين يستوفون بشكل واضح س لبس فيه املعايري

تشغيل مزارعهم، وهم س يوظفون إس نادرا أو س يوظفون على اإلطالق عماس من خربارج العائلربة وبالتربالي    رزق هذسء يف الغالب على 

أعضاء من عربائلتهم املزارعربة. وهربم منربديون يف األتربواق الزراعيربة ولكربنهم يواجهربون          فهم يشغلون مزرعتهم ويديرونها إىل جانب

العيوا اليت تشوا أتواق العوامل واملنتجات وبسرببب   ومزرعتهم وبسبببسبب حمدودية أحول أترتهم  حتديات س يستهان بها

 من مجيع األنواع.  الثغرات والقيود اليت تعوي األطر املذتسية

 

مربن األراضربي    مليربون هكتربار   311ماليني شخص من حغار املربزارعني الربذين يسربيطرون علربى      4وتتكون هذه اجملموعة من حوالي 

  املائة من أححاا احليازات الصغرية. وس ميكن استتهانة باملساهمة اليت تقدمها هذه اجملموعربة يف 33الزراعية، وميثلون حوالي 

يف تغذية أمريكا الالتينية، وبشكل متزايد، مناطق أخرى من العامل. وألن هربذسء متأحربلون يف اسقتصربادات احملليربة فربإن تطربورهم       

جتعلهم من اجلهات الفاعلة املهمة على الصعيدين احمللي واإلقليمي. وهربذه  بروابط إنتاجية واتتهالكية  القائم على الزراعة يتمتع

إقلربيم أمريكربا    اليت يغفلها تعريف أححاا احليازات الصغرية مبوجربب معيربار اهلكتربارين، نعتقربد أنهربا علربى األقربل يف        اجملموعة

 تشكل أفضل رهان من أجل إنعاش اجملتمعات الريفية.   الالتينية والبحر الكاري 
 

 .Fuentealba (3100)و Berdegué : مقتبس مناملصدر

 

  

                                                           
 كامربل. يأخذ املذلفون يف اسعتبار مكونا آخر، س نعتربه متناتبا مع فهمنا ألححاا احليازة الصغرية. فتلربك عبربارة عربن مربزارع عائليربة جتاريربة بال        16

ميكربن أن جتتمربع وميكربن لألدلربة التجريبيربة أن تشربري أيضربا إىل أن         - وأيضا املطالبات املتنافسة -وس جيب جتاهلها مبا أن التآزرات اإلجيابية 

نربا أن نركربز   كنالعضوية غري املتجانسة يف املنظمات اجلماعية غالبا ما تقدم نتائق إجيابية ملن هم أقل يسرا. ولكن نظرا إىل نطاق هذا التقرير، س مي

 عليهم بشكل رئيسي.
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 واحلقيقربة أنربه يف السرببعينيات   . فاملواقع تتغري يف كربل حربني   .بعيدة كل البعد عن الثباتوتلك التوزيعات غري املتجانسة 

تنوات يف  01لعليا" قد يصبحون بعد "ا أن املزارعني يف هولندا الذين كانوا بداية يف املواقعZachariasse (0434 )أظهر

لربدى تقاتربم   سم املزارع األترية الكرببرية والناجحربة   تّق حني اسجتاهات العكسية وتظهر. املراتب الدنيا، والعكس ححيح

وكذلك قد يكون األزواج الشباا الذين ميلكون مزرعة حغرية متحمسني جربدا لتطربوير   . وحدات حغرية تتجزأ إىلف الوكة

( Fei ،0443) وقد كان هذا هو احلال يف أماكن خمتلفربة مثربل الصربني   . بشكل فعالوجعلها تنمو  حيازتهم الصغرية تلك

ويظهر التقريربر حربول الفقربر الريفربي للصربندوق       (.Van der Ploeg ،0440و Bruin) وهولندا (Berry ،0453) وأفريقيا

: عام، ليس حالربة مسربتقرة  ( أن الفقر، بشكل 3101، )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 3100الدولي للتنمية الزراعية 

إىل التمربايز الربدميوغرايف    ويعزى التوزيع الداخلي النمونجي والديناميات املرتبطربة بربه  . فالناس خيرجون منه ويقعون فيه

 .  الوقت إنا، يتغري واقع أححاا احليازات الصغرية على مّر (.Little، 0454) واسجتماعي اسقتصادي على حد تواء

 

غالبا ما تتضخم جراء تدفق القادمني اجلدد إليهربا )بالنسرببة إىل    اإلمجالي تعقيدا ألن املراتب "الدنيا" للهرمويزداد النمط 

ينتقربل الكربثريون بشربكل نهربائي إىل      "بينما يف املراتب "العلياRooij (3113،)و Safiliou-Rothschild مثال أنظرأوروبا 

ة إىل قربادمني جربدد أو أحربحاا احليربازات الصربغرية، مربثال لربن        أو تأجري مربواردهم الريفيرب   اسقتصاد احلضري )مع بيع

 .(تطوير حيازاتهم يريدون مواحلة

 

 االستثمارات 0-3

 

والتعربويض عربن نربدرة     تذدي استربتثمارات، الربيت ميكنهربا أن تتخربذ أشربكاس متعربددة، دورا حامسربا يف زيربادة اإلنتاجيربة         

استتثمار هو تكربوين لربرأس املربال،    " : فإنNew Palgrave Dictionary of Economics (3115 ): لرب ووفقا. األراضي

فهو يتعلق باجلانب اإلنتاجي لقرارات اسدخار/استربتهال  السربارية    ولذا. واقتناء أو خلق للموارد ستتخدامها يف اإلنتاج

األمربوال املاديربة مثربل    ينصب الكثري من اسهتمربام علربى استربتثمارات التجاريربة يف رؤوس      اسقتصادات الرأمسالية يف زمنيا

واألتربر،   ولكن جيري استتثمار أيضا من قبل احلكومات واملذتسات غربري اهلادفربة للربربح   . واملعدات واملخزونات املباني

ومن حيث املبدأ، ينبغي لالتربتثمار  . املادي رأس املال إىل جانبوهو يتضمن اكتساا رأس املال البشري وغري امللموس، 

احملصول غربري   يشملوعلى القياس املناتب لإلنتاج أيضا أن  ،الطبيعية اضي أو تطوير املواردأن يشمل أيضا حتسني األر

هربو أمربر    ويسود اعتقاد خرباط  مفرباده أن استربتثمار   . هابيعمن أجل واخلدمات املنتجة  املخصص للسوق فضال عن السلع

  ."زائدا أو ناقصاقد يكون كما غري أن استتثمار قد يكون جيدا أو تيئا . بعد أفضلهو جيد، وأن املزيد من استتثمار 

 

 النقطة األخرية يف احلسبان من أجل جتنب اإلفربراط يف استربتثمار األمربر الربذي قربد يزيربد مربن الضربعف         هذه وجيب وضع

وتظهربر الدراتربات   . حافعلى تبيل املثال، ليست املزارع الكبرية بالضرورة أكثر جنا. التخفيف منه عوضا عناسقتصادي 

الربيت   ( أن املزارع التجارية الكبرية إلنتاج األلبربان 3103وآخرون،  Zijlstra) احلديثة يف يال حناعة األلبان اهلولندية

قربد   فهربي . توتعت بشكل كبري خالل العقد املاضي تعاني من مستويات مرتفعة من الديون لكربل كيلربوغرام مربن احلليربب    

 بسبب اخنفاض أتعار احلليربب وكربان سبربد مربن إعربادة      3114-3115عانت من التدفقات النقدية السلبية خالل الفوة 

أتعار العلف( تيفلس العديد من هذه  ومن املتوقع اآلن أنه يف الفوة احلالية )اليت تتسم بارتفاع. متويلها من قبل البنو 

 . غري راغبة يف إعادة متويلها مرة أخرى أو الوقت الراهنيف املزارع الكبرية ألن البنو  غري قادرة 
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 لسبل العيش املستدامة من أجل فهم االستثمارات إطار 0-3-0

 

لفهربربم  ( إطربربارا مفيربربدا جربربداCarney ،0444؛ Scoones ،0445 ،3114) يقربربدم إطربربار تربرببل العربربيش الريفيربربة املسربربتدام

للحيازة الزراعية اليت تديرها أترة ضمن يموعربة   خصائص رئيسيةفهو يتناول بطريقة متكاملة جدا عدة . استتثمارات

وس يأخربذ يف اسعتبربار فقربط األنربواع      وهو يقوم علربى أحربول خمتلفربة ميكربن استربتثمار فيهربا؛      . من األنشطة خارج املزرعة

تكربون موجهربة    وميكن لتلك األنشربطة إمربا أن  . استتحقاقات اليت جتعل استتثمار لكنا املختلفة من رأس املال بل أيضا

( لتقييم الظروف اليت ميكن فيها 0443). وآخرين Reardon وقد مت اتتخدام إطار لاثل من قبل. اجتماعيا وإما للسوق

 . زيادة حصيلة إنتاجها أن تستثمر لتطوير أحول حمددة من أجل حتسني بيئتها الطبيعية ومن أجل لألتر الفقرية

 

كربال مربن الصربحة البدنيربة      وهربو يشربمل  . العمالة الكمية والنوعية املتاحة على مستوى احليربازة  رأس املال البشريعين وي

أحربحاا احليربازات الصربغرية     والعديد من استتثمارات الربيت يقربوم بهربا   . (Schultz، 0434و Ram) واملهارات املعرفية

، deKadtو Lipton) لرأس املربال البشربري  فاحلالة الصحية والتغذوية من املكونات الرئيسية . العائلية اليد العاملة ختص

تتطلربب القربدرة علربى    و. بربرب"القدرات" Sen (0453 ) يسربميه التعليم ملدى احلياة الذي يعترب مفتاحا ملا  ( فضال عن0455

، Lucchesiو Proctor؛ White ،3103) رأس املربال البشربري   التكيف مع التغريات املسربتقبلية زيربادة استربتثمارات يف   

3103 .) 

 

 ؛باألنشربطة اسجتماعيربة   ( القرابة وعالقات احلي اليت تربرتبط 0مستويات: ) 2على  رأس املال االجتماعيوميكن تناول 

أو اجلمعيات نات التوجه املهين )منظمات  ( التنمية2) ؛( العالقات العرفية اليت تذثر يف الوحول إىل املوارد الطبيعية3)

 (.شابههااملنتجني الريفيني ومجعيات التنمية وما 

 

تسربتوجب استربتثمارات   و. عن متتع األرض باملوارد احمللية ولكنه أيضا نتيجة أعمال البشربر  رأس املال الطبيعي وينبثق

، Bishopو Ciriacy-Wantrupأنظر يف رأس املال الطبيعي الظروف املذاتية للوحول ولألمان )وليست بالضرورة امللكية، 

وقربربد ينطربربوي استربربتثمار يف رأس املربربال  .(Lavigne Delville ،0445؛Oakerson ،0443؛Ostrom ،0443 ؛0433

تنسيق اليت تشربمل أحربحاا املصربلحة    القدرات  الطبيعي أيضا على العمل اجلماعي، ويف هذه احلاست فهو يتوقف على

وقد يستدعي عدم املساواة يف وحول أو عدم وحربول   (.الفرديني والعرفيني والعامني )غالبا ما يتمثلون يف السلطات احمللية

  . إلعادة توزيع أو ختصيص األراضي من خالل اإلحالح الزراعي الدولة بها تدابري تقوملفئات األكثر ضعفا ا
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 والعوامل اليت تتيحها باملعيشةاألصول/رؤوس األموال اخلاصة  1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اجلانربب األيسربر(  ) وتيلة تأمني العيش وهي ضرورية بالنسبة إىلأحول رأمسالية أتاتية يذدي كل منها وظيفة خمتلفة  3 على تبيل العيش ينطوي

 (.واملذتسات واملنظمات )اجلانب األمين األحول من خالل العالقات اسجتماعيةوحيق للشخص املوجود ضمن تبيل العيش باحلصول على هذه 

 (. Carney ،0444؛ Scoones ،0445 ،3114املستدامة ): املذلفون اتتنادا إىل إطار تبل العيش الريفية املصدر

 

حتربت فئربة واحربدة     (Scoones ،0445جيمع بعض املربذلفني بربني هربذين النربوعني )    رأس املال املادي ورأس املال املالي 

آلييت الوحول  كما أّن. نفضل الفصل بينهما مبا أن طبيعتيهما خمتلفتاننحن أما هنا ف. تدعى مثال رأس املال اسقتصادي

أن يكربون مربدعوما مربن قبربل إجربراءات       وميكن للوحول إىل كل من رأس املال املادي ورأس املربال املربالي  . إليهما خمتلفتان

 . ظماتمجاعية تتم من خالل من

 

أو حتسربن يف قربدرة أحربحاا     ويسمح اإلطار أيضربا بربالنظر يف مسربتويات استربتثمارات نات الصربلة الربيت تربتذثر مباشربرة        

العالقربات اسجتماعيربة واملذتسربات واملنظمربات      احليازات الصغرية على استتثمار بأنفسهم، فتزيد من قدراتهم من خالل

( استربتثمارات علربى   0النظر يف عربدة أنربواع مربن استربتثمارات اجلماعيربة: )     وهذا يعين . اليت تتيح فرحا متزايدة لألفراد

 - ( استربربتثمارات اجلماعيربربة لتحسربربني الوحربربول إىل األتربربواق3) ؛إدارة املنربرباظر الطبيعيربربة واملربربوارد املسربربتوى اجلمربرباعي يف

 ؛(الذاتيربة وتربواها  ( استتثمارات اجلماعية نات اسجترباه اسجتمرباعي )مجاعربات املسرباعدة     2) ؛والتعاونيات واجلمعيات

 ؛( اتربربربتثمارات أحربربربحاا املصربربربلحة مربربربن الشربربربركات والقطربربرباع اخلربربرباص يف املراحربربربل األوىل ويف املراحربربربل النهائيربربربة 4)

  . ( استتثمارات يف السلع العامة3)

 
 العالقات االجتماعية

والسن والوضع اسجتماعي اسقتصادي حيددها نوع اجلنس 

 والروابط العرفية

 

 املؤسسات

الوحول إىل املوارد املشوكة، قواعد مجاعية حليازة األراضي، 

 تنظيمات للسوق

 املنظمات

املشاركة يف احلركات والسياتات اسجتماعية واجلمعيات 

احمللية واملنظمات غري احلكومية واحلكومة احمللية ووكاست 

القيمة تالتلكومة واحل  

 األصول

 طبيعية

 مادية

 بشرية

 مالية

 إجتماعية
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 االستثمارات واإلنتاجية 0-3-3

 

عن تنمية ريفية  س توجد أمثلة ،ة التارخييةنظرالوجهة  يعتمدون علىواملذلفني اآلخرين الذين Lipton (3113 ) لربوفقا 

ينبغربي لتحسربني إنتاجيربة    . زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية     زيادات حربادة يف إنتاجيربة   بدون أدت إىل خفض الفقر

خذ بعني اسعتبربار تنربوع أحربحاا احليربازات الصربغرية      مع األ األولوياتأححاا احليازات الصغرية أن يكون على رأس 

يف املربادة الوراثيربة املسربتخدمة للنباتربات أو احليوانربات      يربان  اليت تتجسد يف كثري من األح ومعرفتهم التجريبية املواكمة،

وكذلك س ميكن حتقيربق الزيربادات يف اإلنتاجيربة إس إنا كانربت     . (فيما يتعلق بآتيا Sevilla [3113]و Devendraأنظر )

هربي الشربروط األتاتربية لكربي يطربور أحربحاا       ما يعين أن وتائل النقل والبنية األتاتية للسربوق   الروابط باألتواق شغالة

 ثمة دليل قوي، فAntle (0452) ظهروكما ُي. اإلنتاج املوجه حنو السوق ولكي يزيدوا من إنتاجيتهم احليازات الصغرية

 .الزراعية على أن مستوى البنية التحتية للبلد يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة إنتاجيته

 

فاإلنتاجيربة هربي مقيرباس لكفرباءة     . الزراعربة  اإلنتاجية، اليت تقع بدورها يف حربميم حتربول  وتعّد استتثمارات وتيلة  لزيادة 

أو  يف الزراعة، يعترب اإلنتاج عملية معقدة وجيب أن تقرباس اإلنتاجيربة  و. عملية اإلنتاجب املعيناإلنتاج فيما يتعلق بالعامل 

زيربادة اإلنتاجيربة عربن    يف أححاا احليازات الصغرية، تعترب استربتثمارات  بالنسبة إىل وس تيما . ر بناء على نظامأن تقّد

عن استتثمارات لزيادة القيمة املضافة على املنتق اخلام، إنا كانت  للتعويض عن ندرة األراضي، فضال كل هكتار وتيلة 

 . لكنة استتثمارات يف عملية التصنيع

 

 الرئيسيونأصحاب احليازات الصغرية هم املستثمرون  0-3-2

 

منظمربة  ) تتم معظم استتثمارات يف زراعة أححاا احليازات الصغرية من قبل األتر حاحبة احليربازات الصربغرية نفسربها   

من أجل تشييد األبنية ألنظمة  اليد العاملةوالكثري من تلك استتثمارات هي اتتثمارات يف . باء( 3103األغذية والزراعة 

علربى   وغالبا ،وهي تقوم بتعبئة القوة العاملة العائلية املتاحة. املصاطب وما إىل نلكبناء واألعمال املضادة للتآكل، و الري

القطعربان وحتسربينها وحتسربني     وجتري استتثمارات أيضا من خالل توتيع. مستوى احلي أو القرية أو اجملتمع احمللي

واملثربال النمربونجي علربى نلربك هربو      . اإليكولوجيوما يرتبط بها من بناء لرأس املال  األدوات، واختيار األحناف احملسنة

 أنظر من خالل تدخالت خمتلفة موجهة حنو اهلدف على مستوى قطع األرض واملنظر الطبيعي؛  حتسني خصوبة الوبة

Blanchemanche (0441)    لالطالع على املنظربور التربارخيي والفربين وReboul (0454)    إىل  بشربأن املنظربور اسقتصربادي

هي نتيجة لالتتثمار املتواحربل يف العمربل    ويشري املذلفان إىل أن خصوبة الوبة - 17تعترب من األحول خصوبة الوبة اليت

  . والتقنيات الالزمة لتنظيم توزيع املياه، على تبيل املثال الذي يتطلب أحوس حمددة من أجل نقل املعدات الثقيلة

                                                           
 عرب العصور، كان تكوين الوبات املنتجة أحد أهم أشكال بناء رأس املال يف زراعة أححاا احليازات الصغرية.  17
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وما  بة واملباني والسالست احليوانية، وأحناف احملاحيلوإىل جانب استتثمارات يف العمالة اليت تذدي إىل حتسني الو

( العمربل  3) ( تربراكم اخلربربة واملعرفربة؛   0إىل نلك، فإن أححاا احليازات الصربغرية يسربتثمرون أيضربا يف ومربن خربالل: )     

احلفاظ على استتثمارات الفردية واملشربوكة   ( حياغة قواعد مناتبة للحوكمة وتنفيذها كما جيب من أجل2اجلماعي؛ )

 .(Ostrom ،0441) مت إثباته جتريبيا ونظريا حبسب مامع مرور الوقت، 

 

 تكربوين رأس املربال   جيربري يف زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية، س     . معا، تشكل هذه املهام عملية تكوين رأس املال

فربي  ف. هذا اتتثناء أكثر منربه قاعربدة  ف مزارع الشركات كما هو احلال يفبالضرورة كاتتثمار يف رأس املال املالي أو املادي، 

رأس  حيث حيتل) اليد العاملةأتاتا من خالل استتثمارات يف  وحدات أححاا احليازات الصغرية، يتكون رأس املال

غربري نات حربلة    استتثمارات املاليربة وهذا س يعين أن . 18املكانة املركزية( ي،واملاد املالياملال البشري والبيئي، بدس من 

اليد العاملة تتطلب ظروفا خمتلفة عن تلربك الربيت   إس أن بيت القصيد هو أن استتثمارات يف . بل على العكس من نلك -

 .استتثمارات املالية تتطلبها

 

يف Tchayanov [0433 ] اخلبري اسقتصادي الزراعي الروتي اتتنبطهلفائدة )وهو مفهوم اويعترب التوازن ما بني الكدح و

الفائدة الزائدة لإلنتاج اإلضايف تتناقص مربع الزيربادة    فإن. اليد العاملةبداية القرن العشرين( حامسا من أجل استتثمار يف 

لربذا  و. الزيادة يف اإلنتاج، يزداد الكدح اإلضايف املطلوا لكربل "وحربدة" إضربافية منتجربة     ومع مثل هذه. اإلمجالية لإلنتاج

أن األتربر مربن أحربحاا احليربازات      يفهربذه   Tchayanovوتكمربن أهميربة نظربرة    . والكربدح  التوازن بني الفائدةجيب إمتام 

تسرباهم يف النمربو    أن أن تشربو  يف تكربوين رأس املربال وبالتربالي     اليربد العاملربة  الصغرية ميكنها من خالل استربتثمارات يف  

 . "الداخل مبا أنها مدفوعة "منبالدرجة األوىل  ناتية تنميةوتلك . والتنمية

 :ولكي يتم تكوين رأس املال، جيب اتتيفاء معايري معينة
 

  إجيابيربة   لتوقعات طويلة األجربل أن تكربون  ل ينبغيأي  الصغرية متأملة،األتر حاحبة احليازات  تكونجيب أن

 . (")ففي حال العكس لن يرغب الناس يف رفع خط "الفائدة

 وإن مل تكربن   عوف حبقوق ملكيربة املربوارد احلاليربة واملسربتقبلية    ما يعين أنه إن مل ُي. جيب أن يكون األمن متوفرا

بيدهم العاملة من أجربل التحسربني    حممية بصورة فاعلة فمن غري املرجح أن يستثمر أححاا احليازات الصغرية

باألهمية الثقافية واسقتصادية والسياتية على حد تواء لزراعة  يتوجب اسعوافو. النوعي و/أو الزيادة الكمية

 . وضمانها من قبل الدولة ححاا احليازات الصغريةأ

     يزيربة مربن    ينبغي لألتواق النهائية اليت تعمل ضمنها زراعة أححاا احليربازات الصربغرية أن تقربدم مسربتويات

فربإن كثربرة تقلربب األتربعار تسربتبعد      . وينبغي أن تتمتع تلك األتواق النهائية باتتقرار نسرب  لألتربعار  . األتعار

 . يق تكوين رأس املالالتخطيط وبالتالي تع

  

                                                           
هذا يشرح ملا ميكن لزراعة أححاا احليازات الصغرية أن تعمل ضمن الظروف اليت تعجز فيها زراعة الشركات الكربى عربن العمربل بسرببب عربدم       18

 كفاية العائد على رأس املال املالي.
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 القيود املفروضة على االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية 0-2

 واملخاطر املتفاقمة استمرار الفقر، وعدم الوصول إىل األصول 0-2-0

 

دائمربا   وينطوي استتثمار يف حد ناته. استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغريةب حتيطهنا  خماطر وقيود متعددة 

وباملقابل، فإن البيئة املعقدة من املخاطر املتنوعة )األحيائية، واملناخية واسقتصادية، وغريهربا( يف  . على جزء من املخاطر

لمسربتوى الربذي تطربرأ    للتحليل املخاطر/القيود، وكربذلك   ويرد إطاٌر. العقبات الرئيسية لالتتثمارات إحدىتشكل  الزراعة

 . أدناه 0فيه، يف اجلدول 

 

الرئيسربي املعرقربل    بالتأكيربد القيربد   يشكلبالفقر، الذي  ارتباطها هووإحدى السمات الرئيسية لعدد كبري من تلك املخاطر 

املصربادر اإلضربافية للربدخل الربيت      على الرغم من حجم اإلنتاج الذي يولده أححاا احليازات الصغرية وتنوع". لالتتثمار

هم من بربني الفئربات    - ة إىل عدميي األراضي والفقراء يف املناطق احلضريةباإلضاف -يعتمدون عليها، فإن حغار املزارعني 

دودة بل هربو يسربتهدف   احملوفورات الوس يعين الفقر فقط (. Nagayets ،3113)" األكثر حرمانا وضعفا يف العامل النامي

يكون التوفري الذاتي للغذاء األتاتية: أي الغذاء، حني س  تتيفاء اسحتياجاتس املخصصكذلك الدخل احملدود للعائلة 

األحول اإلنتاجية خلطر بيعها للتعويض على تراجع الدخل  ضيعّرأّنه كما و. كافيا، ونفقات الصحة والتعليم وغري نلك

 .األحداث العائلية غري املتوقعة وقوع أو يف حالة

 

الغربذاء  ويشربري تقريربر   . الفربرص  األحربول وإىل عد هام متعلق باملساواة بني اجلنسني مبا أن النسرباء أقربل وحربوس إىل    وللفقر ُب

ألتربر  دى ايف املائربة لرب   21هي أقل بنسبة  ألف( إىل أن الدخل ومعايري العيش 3100)منظمة األغذية والزراعة،  والزراعة

ز تل  قوي مبربا أن اتربتخدامها للزراعربة املميكنربة     من حتّي ويعاني وحول املرأة إىل األحول اإلنتاجية. اليت ترأتها نساء

 21واتتخدامها لألمسدة أقل بنسبة  ،أقل بثالث مرات مرتني إىل ثالث مرات، وملكيتها لألرحدة احليوانية بنسبةأقل 

 .يف املائة مقارنة بالرجال

 

والوضربع  التعلربيم   د أيضربا علربى  كما أن العالقات داخل العائلة قد تكربون أو س تكربون مالئمربة للنسرباء، األمربر الربذي يعتمرب       

منربط  يربذثر يف  توزيع الثروة داخربل األتربرة    كما أن النساء األحول بطريقة خمتلفة وتستخدم. وترتيبات الزواج اسجتماعي

. والتعلربيم  الصربحة  يفاألطفال(، ولكنه يذثر أيضربا   يفاحلالة التغذوية لألترة وخاحة  يف إنفاق األترة على الغذاء )ومن ثم

 . التمكني يف اجملتمع من خالل العمل اجلماعي ختصيص الثروة داخل األترة أيضا أثرا إجيابيا علىظهر وُي

 

ويتعلق أحد القيود . فقدان القدرة على الوحول إىل األحول اإلنتاجية من املخاطر والقيود الرئيسية على استتثمارات ويعّد

الربذي تربروج لربه الدولربة،      ية، على ترببيل املثربال، بنمربونج الزراعربة    اليت تربز يف العديد من بلدان أمريكا الالتين احملددة

 -مثل حتويل ياري مياه الربري   ،والذي ميكن أن يذدي إىل احلرمان من األحول الطبيعية ألححاا احليازات الصغرية

مت إنشرباؤها  الزراعية الكرببرية أو املربزارع التجاريربة املتوتربطة احلجربم الربيت        بعيدا عن اجملتمعات احمللية حنو الشركات

مسربتوطنة ومشربروع   فأما املثل عربن النمربونج الثرباني     ،يف مشال بريو )مقاطعة بيورا( وجند مثال عن النمونج األول. حديثا

وبالتالي فإن زراعربة  . يف جبال اآلنديز الذي أهمل متاما زراعة أححاا احليازات الصغرية املوجودة أحال سماخالري يف 
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( نربدرة املربوارد، مثربل    3)؛ ( حتويربل مسربارات امليرباه   0موعة ثالثية مربن القيربود: )  أححاا احليازات الصغرية تواجه ي

حجب عن زراعة أححاا احليازات الصغرية؛ أنواع أخرى من املزارع وُت ل باجتاهتسهيالت اسئتمان واإلعمار اليت حتّو

زراعة أححاا احليازات الصربغرية  مثل اخلضروات واحلليب( اليت يتم إبعادها عن ) ( الفرص اجلديدة الواعدة للسوق2)

 .حنو مشاريع زراعية أخرى وتوجيهها

 

مبربا أن   الضربعف واملخرباطر   لربدينا  ،ومن األبعاد احلامسربة األخربرى الواجربب مراعاتهربا لربدى البحربث يف شربأن استربتثمار        

وعلربى  . عفاستتثمارات ميكن أن تكون عرضة ملختلف أنواع املخاطر ولكنها قد تشكل أيضا وتيلة حامسة للحد من الض

لنقاط الضعف واملخاطر الربيت تصرباحب تغربري     احملتملة التغريات يشملهذه اسعتبارات أن تتضمن منظورا اتتشرافيا مبا 

 (.ألف 3103 املناخ )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،

 

عربدم الربيقني   " بربالربط بربني  Garrick (0450 )و Kaplan ويقربوم . وميكن تعريف املخاطر على أنها احتمال وقوع حدث ما

ومن هذا املنظور، ميكننا القربول إن  . اخلطر" مييزان بني املخاطر واألخطار اليت يعرفانها على أنها "مصدرهما والضرر" و

إىل عدة أخطار قد تذدي إىل أنواع متعددة مربن املخرباطر الربيت ميكنهربا أن      تبل عيش أححاا احليازات الصغرية معرضة

خمتلفة، من النظام الزراعي إىل األفراد فاألتر ولكن أيضا على مسربتوى   على مستوياتوتذثر فيهم مباشرة أو غري مباشرة 

ص لعربدة أخطربار   أححاا احليازات الصغرية معرضني بشكل خا ويعترب (.Meybeck ،3103و Gitz) اجملتمع احمللي

 . تزيد من التأثري السل  على األتر املتضررة منهافخمتلفة جتتمع مع بعضها البعض  تذدي إىل خماطر

 

يرتبط الكربثري منهربا    والزراعة معرضة إىل خماطر إنتاجية متنوعة. تذثر األخطار على البعدين اإلنتاجي والتجاري لألترةو

هربي  موتربم النمربو، ومكافحربة اآلفربات واألمربراض واجلفرباف ومربا إىل نلربك(، و         باملناخ بصورة مباشرة أو غري مباشرة )طول

أما قابلية التربأثر جبميربع تلربك املخرباطر فسربتزداد جربراء القربدرة         خاضعة اآلن وتتبقى خاضعة للتعديل جراء تغري املناخ.

وميكربن  . للكفرباءة  على منعها أو استتجابة هلربا مبربا أن التربدخل يف الوقربت املناتربب هربو عامربل رئيسربي        .الفنية احملدودة

فعلربى  . املزرعة أم على املستوى اجلماعي، أن يربذدي دورا رئيسربيا يف احلربد مربن الضربعف      لالتتثمار، تواء أعلى مستوى

املعدات امليكانيكية واملركبات اآلليربة، وس تربيما يف أفريقيربا ولكربن أيضربا يف أجربزاء مربن آتربيا          تبيل املثال، يذدي غياا

 قية والوتطى، إىل تعطيل الزيادة يف اإلنتاجية وحيربافظ علربى مسربتوى مرتفربع مربن الكربدح      وأوروبا الشر الالتينيةوأمريكا 

واستربتخدامات متعربددة    وحيد من القدرة على النقل الثقيل، الذي هو شرط لتحسني اخلصوبة، وإدارة املربوارد الطبيعيربة  

 . مفقودة بصورة جذرية يف معظم املناطق الريفيةاليت تكون  األغراض

 

 عدم اليقني يف تلوكيات السوق )تقلبات األتعار وعدم التيقن من الوحربول إىل املنافربذ(، ويف قربرارات السياتربة    ويبدو أن 

اليت تذثر فيهم، واملعلومات غري املتماثلة واختالل توازنات القوى بني أححاا احليربازات الصربغرية واجلهربات األخربرى     

خماطر كربربى علربى مسربتوى األتربرة وعلربى مسربتوى اجملتمربع         الفاعلة يف السوق، هي األخطار الرئيسية اليت تتحول إىل

 .(القسم أدناه، بشأن إخفاقات السوق أنظراحمللي )
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الوسدة وحتى املربوت مربع    كما وتذثر األخطار يف رفاه األترة، مبا يف نلك الصحة واألحداث اليت ترافق دورة احلياة، من

. لألتربر األكثربر ضربعفا    ن أن تذثر على األمن الغربذائي والتغربذوي  فكل تلك األمور ميك. اسلتزامات اسجتماعية نات الصلة

 . القدرات استتثمارية للحيازات وهلذه اسلتزامات عواقب على ميزانيات األتر وهي تذثر على

 

ما يعربين أن املربزارع    وبالنسبة إىل تبل العيش القائمة على الزراعة، يتمثل أحد القيود الرئيسية يف مومسية عملية اإلنتاج

السربيولة   يف الفربوة الربيت تكربون فيهربا     -حتى وإن كان نلك خالل مواتم احلصاد القصرية املدة  -يضطر إىل "استتثمار" 

اليت تكون أكثربر حساتربية حينمربا     وبالتالي يكون التعرض للمخاطر مرتبطا أيضا ارتباطا وثيقا مبومسية الزراعة. شحيحة

حيثما تذدي املواتم بشكل حاد إىل حتديد مواتم منو  س تيما ،للحصادس تسمح ظروف الزراعة البعلية إس مبوتم واحد 

هذا النوع من القيود معربروف جيربدا   . أو يف اهلند خالل فوة الرياح املومسية الزرع املمكنة كما يف بلدان الساحل األفريقي

يربالس   بسرببب زوال وقربد زاد  . (Longhurst ،3100و Sabates-Wheelerو Devereux) ولكن استتجابة له ضربعيفة 

 (.3113ابتداء من الثمانينات )البنك الدولي،  التسويق وبنو  التنمية الزراعية وتدني عدد املشاريع الزراعية

 

بربنقص   وتتعزز هذه األخطار واملخاطر نات الصلة بسبب القيود اليت يواجهها أححاا احليربازات الصربغرية فيمربا يتعلربق    

ومن شربأن غيرباا تنظربيم السربوق     . اللمخاطر نفسه مة اليت متيل إىل زيادة التعرضاخلدمات وعدم كفاية توفري السلع العا

كمربا أن اسفتقربار   . اليت يواجهها أححاا احليازات الصربغرية  يف تياق ارتفاع تقلب األتعار احمللية أن يزيد من املخاطر

  .، وهلم جرااليد العاملةإىل اخلدمات الصحية يزيد من خطر اخنفاض اإلنتاج بسبب نقص 

 

(، املستويات املختلفة من املخاطر اليت تذثر يف أححاا 3114املستوحى من منظمة التعاون والتنمية ) 0يصف اجلدول و

 من تلك املخرباطر س يعتربرب فقربط مربن عوامربل الضربعف بربل يعتربرب عمليربا قيربدا علربى            وهنا  عدد كبري. احليازات الصغرية

 . استتثمارات

 

قربرون  يفتأححاا احليازات الصغرية الربذين  بالنسبة إىل تتضاءل  ،منسقة تنسيقا جيداومن دون اتواتيجيات وتياتات 

 (.مثال عن هذه احلالة 3اإلطار يعرض محاية أنفسهم من هذه املخاطر )، فرحة إىل املوارد
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 أمثلة عن املخاطر املرتابطة من أمريكا الالتينية 3اإلطار 

 
واتع، بالنسبة إىل الكثريين من أححاا احليازات الصربغرية، وخاحربة يف أمريكربا     من السمات املريرة، ولكن املنتشرة على نطاق

 الالتينية والوتطى، هي العائلة احملرومة حاحبة احليازة الصغرية اليت تعرباني مربن تربوء التغذيربة واحملاطربة يف الوقربت عينربه       

واليربد العاملربة    . فربإن األرض "عدمية األرضحبقول قاحلة. وتصف اللغة اليومية تلك احلالة برب"األرض عدمية السواعد والسواعد 

منفصلتان يف هذه احلالة وبالتالي تذديان معا إىل مستويات متدنيربة مربن اإلنترباج وإىل اجلربوع. وميكربن عربزو هربذه احلالربة املنافيربة          

كوارث الطبيعيربة  الديون السابقة )رمبا بسبب ال للمنطق بدرجة كبرية إىل قلة اسئتمان. فال يعود اسئتمان متاحا بسبب عدم تداد

السوق وأتباا أخربرى(. وحتربى حربني ميكربن احلصربول علربى مربا يكفربي مربن           املرض أو تدني أتعار أو مواتم احلصاد السيئة أو

)بسبب ارتفاع تكاليف املعامالت(. أو رمبربا س يوجربد إس نربوع واحربد مربن       اسئتمان، قد تنتفي فرحة الوحول إىل األتواق الواعدة

املخصصة للتصدير، بينما العديد من األتر حاحبة احليازات الصغرية تكون أكثر اهتماما، علربى   محاحيلاسئتمان املتاح، مثال لل

الغربذاء لألتربرة    تبيل املثال، بأشجار الفاكهة واملاعز والبقرات احللوبة وغريها )واليت تعمل معا كآلية لتكوين رأس املال وتربذمن 

املأترباوية تتكربرر املربرة تلربو املربرة: أي الركربود واحلرمربان         الصربعيد ولكربن النتيجربة   والفائض للسوق(. وقد تكثر األتباا على هذا 

هذه احلالة طبعا إىل عدة خماطر موابطة فيما بينها. فإن العائلة تصبح فقرية جدا فتخشى  واستتخدام الناقص للموارد. وتوجم

يف السربوق، قربد متسربي     ة. ولكن شأنها شأن أي شركاء آخرينباملوارد القليلة الباقية هلا يف أي اتتثمار إضايف يف الزراع املخاطرة

  العائالت من أححاا احليازات الصغرية اليت تعاني من هذا الوضع شريكة غري مأمونة أو خطرة جلهة التعامل معها.
 

 Ploeg (3115) : املذلفون، مقتبس عناملصدر

 

 

 على مستويات خمتلفةاملخاطر احمليطة بزراعة أصحاب احليازات الصغرية  0اجلدول 

 جمال املخاطر 

 بالنسبة إىل احليازة املستوى
 على مستوى

 اجملتمع احمللي

 على املستوى الوطين

 أو اإلقليمي
 على املستوى الدولي

 املنزلي
املرض والوفاة واألخطار 

 الشخصية

قلة اخلدمات العامة 

 اخلاحة بالصحة

قلة املياه الصاحلة للشرا 

 واآلمنة

األمان أو األدوات قلة شبكات 

األخرى للحماية اسجتماعية: 

احتياطي الغذاء والوحول إليه 

والوحول إىل اخلدمات 

اسجتماعية والتأمني على 

احملاحيل ويف حاست عدة، 

 حناديق اسحتياط من الكوارث

السياتات على مستوى اسقتصاد 

الكلي اهلادفة إىل خفض اإلنفاق 

 العام يف الزراعة

 )األتر بدور الشاري(تقلب األتعار 

املخاطر املرتبطة بالسوق 

)املنتجات الزراعية 

 واملدخالت(

عدم اليقني بالنسبة إىل تعر 

 املنتجات

 الزيادة يف تعر املدخالت

 فشل األتواق

بالنسبة  –غياا األتواق 

إىل املدخالت واسئتمان وغري 

 نلك

التغيريات يف أتعار 

املدخالت/النواتق بسبب 

السياتات  الصدمات وغياا

 التنظيمية

 التقلب الداخلي املنشأ

املنافسة اجملحفة من جانب 

 األغذية املستوردة

التقلب الدولي ألتعار املنتجات 

 واملدخالت

شح الطاقة واملوارد الطبيعية 

 )الفوتفور(

 تدني األتعار الدولية لألغذية
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 جمال املخاطر 

 بالنسبة إىل احليازة املستوى
 على مستوى

 اجملتمع احمللي

 على املستوى الوطين

 أو اإلقليمي
 على املستوى الدولي

 اإلنتاج الزراعي

اليد العاملة العائلية املتأثرة 

 التغذيةباملرض وبسوء 

قلة األحول اليت تضمن التدخل 

 يف الوقت املناتب

 تعطل اآلست والتجهيزات

اآلفات وأمراض احملاحيل 

 واملواشي

 مستويات اإلنتاج غري املستقرة

عدم التيقن من هطول 

 األمطار

الفيضانات وموجات 

اجلفاف واسنهيارات 

 األرضية

قلة منشآت اخلدمات من 

أجل إحالح التجهيزات 

 وحيانتها

 الفيضانات وموجات اجلفاف

قلة إتاحة السلع العامة من 

 أجل استتثمارات

بنية حتتية حمدودة 

 لالتصاست والنقل

عدم اتساق السياتات الزراعية 

بالنسبة إىل السياتات األخرى 

مثل الضمانات التجارية 

والبيئية واسجتماعية )تناتق 

 السياتات(

 

 األنشطة غري الزراعية

على ختصيص اليد  التنافس

العاملة بني األنشطة الزراعية 

 واألنشطة غري الزراعية

الفرص غري املستقرة بسبب 

 الثروة احملدودة
 القيود على اهلجرة اخنفاض النمو

 املستوى املذتسي والقانوني

قلة اليقني خبصوص حقوق 

 امللكية

 احلوكمة الضعيفة

 غياا التنظيم القانوني لألراضي

املدني لألحول انعدام األمن 

 واألفراد

قلة اليقني خبصوص حقوق 

 امللكية

 احلوكمة الضعيفة

 س تنظيم قانوني لألراضي

انعدام األمن املدني لألحول 

 واألفراد

عدم تساوي اسعواف القانوني 

 حبيازة األرض

عملية ضخمة سقتناء األراضي 

 على مستوى وطين

 استتيالء الدولي على األراضي

تنظيمات الزراعة استتثمارات يف 

ودور  الدوليةعلى املستويات 

 الوكاست واملذتسات الدولية

 

 .(3114 ن والتنمية يف اجملال اسقتصادي،: جتميع للمعلومات من قبل املذلفني، بناء على اإلطار الشمولي ملنظمة التعاون والتنمية )منظمة التعاواملصدر

 

 إخفاقات السوق 0-2-3

 

، أو جيربب  ص األتواق س تتعلق مبا إنا كان بوتع أححاا احليربازات الصربغرية أن يكونربوا   خيا فيماملسألة املطروحة إن 

 مربن  همكربنّ مت مربا هربي الظربروف الربيت     ،بل برباألحرى  -جزء من اقتصاد السوق  فهم أحال -جزءا من السوق  أن يكونوا،

 (.2املختلفة لتحقيق النمو اسقتصادي واستتدامة )اإلطار  استتفادة من األتواق
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  األسواق وزراعة أصحاب احليازات الصغرية 2اإلطار 

 
 .تشار  احليازات الصغرية يف أتواق خمتلفة

 
 ؛احليازات الصغرية األتواق النهائية اليت تكون مبثابة منافذ للمنتجات واخلدمات اليت تنتجها 

 ؛األتواق األولية اليت ميكن احلصول فيها على مدخالت )وتكنولوجيات( حمددة 

  العمل حيث ميكن ملختلف أعضاء األترة حاحبة احليازة الصربغرية بيربع يربدها العاملربة مربن أجربل احلصربول علربى         توق

 ؛ راتب

 ؛السوق العامة للسلع استتهالكية 

         أتواق األراضي حيث ميكنهم اتتئجار أو شراء أو بيربع األراضربي، أو املشرباركة يف أشربكال أخربرى مربن تربدابري حيربازة 

 ؛أترتني أو أكثراألراضي اليت ميكن أن تشمل 

     األتواق املالية )مبا يف نلك املقرضني غري الرمسيني( حيث حيصلون على رأس املربال لتغطيربة العمليربات واستربتثمارات 

 .على حد تواء

 

 .إن الشروط اليت حتكم مشاركة أححاا احليازات الصغرية يف هذه األتواق هي مسألة رئيسية يف نظر هذسء

 

 

 أمربا ظربروف  . األتربواق ضربعيف   تلربك ولكربن مربوقعهم يف    ،األتواق املختلفة يفأححاا احليازات الصغرية بالكامل  يشار 

 األتربعار وتنظربيم تقلبربات    الزراعربة التعاقديربة  ف: نقرباش مشاركة أححاا احليربازات الصربغرية يف اقتصرباد السربوق فموضربع      

واملعونربات هربي مربن بربني أكثربر املواضربيع       اسبتكار احملفزة"  واألتعار النسبية للمدخالت واملخرجات املرتبطة برب"عمليات

يربة القائمربة علربى أتربواق     لتنميربة الزراع اش بشأن السوق، السياتات اليت تذيربد ا النق يدعم أحد جان . املطروحة للنقاش

القيمربة  تالتربل   دعربم تطربوير   حنواستتثمارات يف املقام األول  وّجهت التجارة،خالل عملية حترير الزراعية.  الصادرات

 أححاا احليازات الصغرية من من أجل انتشالأما مسألة ما إنا كان هذا السيناريو يشكل خيارا قابال للتنفيذ . للتصدير

 . فموضع نقاش حاد ،أم س الفقر

 

 عربدد قليربل مربن املنتجربات:     قد يضعف موقع أححاا احليربازات الصربغرية يف األتربواق حربني يسربتند نظربام اإلنترباج إىل       و

الشربراء مربن جديربد يف    وما يضطر حاحب احليازة الصغرية إىل بيعها يف وقت احلصرباد عنربدما تكربون األتربعار منخفضربة،      

 عند احلصاد(، وكربذلك  فضهخي )إن هذا األمر يذثر تأثريا مباشرا على الدخلو. ةمرتفع األتعار تكونعندما  أحيان كثرية

. مرتفعربة  ى ما يكفي من الغربذاء للعائلربة عنربدما تكربون األتربعار     األمن الغذائي عندما يصعب على األترة احلصول علعلى 

ألربف( مربن خربالل تقلبربات      3100ويتعزز هذا القيد )فريق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى املعربين برباألمن الغربذائي والتغذيربة،        

ألحربحاا  ذثر كربذلك مباشربرة يف األمربن الغربذائي     يرب  ولكنربه مبثابة فرحة للمنتجني،  كن اعتبار ارتفاع األتعارمياألتعار: 

فريق اخلربرباء، فربإن لتقلربب    لنكر يف تقرير تابق تبق ووكما . من شراة األغذية احليازات الصغرية الذين غالبا ما يكونون

س متت بصلة إىل التقلبات الدولية )فريق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى املعربين برباألمن الغربذائي        أيضا أتباا داخلية األتعار

    (.ألف 3100والتغذية، 
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بربل تربتم تلبيربة    . قوية للنمو الزراعربي واسقتصربادي  الركات احمل تلك م األتواق احلضرية باعتبارهاتستخديف أفريقيا، مل و

(، كما أن اهلوة بني Paschali ،3100و Lafrateو Rakotoarisoaمعظم الطلبات يف املدن من خالل استترياد املتزايد )

جية تسلط الضوء على اهلوامش اهلائلربة لتحقيربق التقربدم علربى حربعيد إنترباج       احملاحيل املمكنة واملستويات احلالية لإلنتا

مبربا أن القسربم    حتربى لوضع أتوأ من نلك ويف بلدان أفريقيا الشمالية ا(. Mghenyi ،3101و Matherو Jayneاألغذية )

ألغذية املتقنربة مربن   من البحر يعتمدون بشكل كبري على اتترياد ا املتحضر وامليسور من السكان الذين يعيشون على مقربة

 يف حني توكز يف املناطق الريفيربة مسربتويات مرتفعربة مربن الفقربر تعربزى إىل      . الشركات الزراعية وتالتل التجارة بالتجزئة

 (.3115)املركز الدولي للدراتات الزراعية املتقدمة ملنطقة البحر األبيض املتوتط،  باألتواقانقطاع استصال 

 

مربن إخفاقربات    واملخططات عامة أخرى، واجه أححاا احليازات الصغرية مستويات عاليربة بعد زوال يالس التسويق و

علربى الوحربول إىل املربدخالت     معظربم تلربك األتربواق    إىل عربدم قربدرة   بشربكل رئيسربي  األتربواق   فقدان تبب ويرجعالسوق، 

ت الصربغرية الربذين   مربن قبربل أحربحاا احليربازا     ملخرباطر ا تفربادي اليقني يف األتواق أيضربا إىل   انعدامويذدي . والتجهيزات

وهذه الظروف حتربد بشربكل   . غري أكيدة بيئة ضمنعلى الدخل  القيود املفروضةعالية والسيولة اليواجهون يف الوقت عينه 

 (.Dorward ،3114و Kyddاتتعدادها لالتتثمار )كبري 

 

اسقتصادية اليت تنشأ عن الوحول عن الفرص  نسبة كبرية من تكان الريف يف العديد من البلدان النامية مستبعدة س تزال

يف أفريقيربا جنربوا    أدنربى مسربتوياتها  معدست الوحربول إىل الطربرق    وتسّجل. (3115الئقة )األمم املتحدة، ال اتطرقلإىل ا

إىل الطرقربات رديئربا    الصحراء الكربى، ولكن هنا  أيضا بعض البلدان يف آتيا وأمريكا الالتينية اليت يعترب فيها الوحول

إىل  يموعة متنوعة من التكاليف، من احلصول على املدخالت من يزيدفعدم كفاية فرص الوحول إىل الطرق أما . للغاية

تكلفة احلصول على الرعايربة الصربحية    أيضا أن يزيد من هوميكن. فالعثور على مشوين ورحد العقود للسوقنقل البضائع 

 (.3115مم املتحدة، يف منطقة ياورة )األ موجودةإنا مل تكن املرافق العامة 

 

حتربى اآلن يف أجربزاء    ىل تربوق رأس املربال معطربال   إ ول أححاا احليازات الصغريةس يزال وح اهليكليبعد فوة التكيف و

 اسنسربحاا تدفع بربالبنو  إىل   ويرجع نلك، من بني أتباا أخرى، إىل ارتفاع تكاليف املعامالت اليت كثرية من العامل،

البنربو  حاليربا أقربل اهتمامربا     كمربا أن  . وآليات جتنب املخاطر من كربال اجلربانبني   ،من زراعة أححاا احليازات الصغرية

عندما يكربون أحربحاا احليربازات الصربغرية مربن       ويقل اهتمامها بعد بتحمل جزء من املخاطر املرتبطة باألنشطة اإلنتاجية

وهربذه  . يف الريربف أيضربا إىل اتربتخدام اسئتمربان غربري الرمسربي       نتشربر يف الوقت عينه، يذدي الفقر املو. عمالئها احملتملني

 . احلالة تطرح مشكلة بالنسبة إىل اإلجراءات اجلماعية والعامة

 

 .احتياجاتها املاليربة ب الوفاء س تزال األتر الريفية يف البلدان النامية تعتمد إىل حد كبري على مصادر غري رمسية من أجلو

منربه يف املنرباطق    أمريكا الالتينية، احلصول على اسئتمان الرمسي هربو أقربل شربيوعا بنسرببة النصربف     في العديد من بلدان ف

وهيمنربتهم  . العديربد مربن البلربدان    يوفر املقرضون غري الرمسيون اجلزء األكرب من القروض إىل األتربر الريفيربة يف  و. احلضرية

باكستان والكامريون، على تبيل املثال، أقل من  فيف ،الئتمان هي أكرب حتى بني األتر الريفية الفقريةل امصدربصفتهم 

املقرضربني الربرمسيني مبربا يف     خالل قد مت احلصول عليها من من املبالغ املقوضة من قبل األتر الريفية الفقرية يف املائة 3

 . نلك املصارف ومذتسات التمويل األحغر
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 تغيري دور القطاع العام

 

وس نعربين بالبيئربة    .حدثت تغريات عميقربة يف هربذه البيئربة اسقتصربادية واملذتسربية     على مدى السنوات الثالثني املاضية، 

ولكن أيضا املنظمربات والبنربى التحتيربة واملذتسربات الربيت تهيكربل تلربك        وحسب، اسقتصادية واملذتسية األتواق املختلفة 

 . البحوث واإلرشاد توافر املعرفة الفنية والتنظيمية من خاللوكذلك ، وتنظمها األتواق وتتيح الوحول إليها

 

مربن تلربك    جربزءا  ،لبحوث واإلرشاد واسئتمان والربدعم للمنرباطق الريفيربة   على االتخفيضات احلادة يف اإلنفاق العام  شّكلوت

 العمليربات األخربرية لالتربتيالء علربى األراضربي      ومتّثربل . "لصرباو املنرباطق احلضربرية   التغيريات، فضال عن تزايد "التحيربز  

 . احليازات الصغرية "تهديدا" جديدا لزراعة أححاا

 

لزراعربة   معظربم املخططربات العامربة والسياتربات الداعمربة      بالقضاء علربى قامت السياتات  ،ف اهليكلييومنذ حصول التكي

باعتبارهربا السرببيل    تم الوويربق لألتربواق  فرب  -معظمها مرتفع الكلفة ومتربدني الكفرباءة   كون  -أححاا احليازات الصغرية 

ولكربن يتوّجربب اسعربواف يف    تبني أن تلك الرؤية كانربت مغاليربة يف البسرباطة،    . الزراعةالرئيسي لتحقيق التقدم يف يال 

 . لسوق بقيادة األتواق احلضريةاقتصاد اتطوير  تارخييامّهد له التقدم الزراعي قد  الوقت عينه أن

 

 اختالالت توازن القوى يف العالقات االقتصادية والسياسية 0-2-2

 

والسربلطة   وتعتربرب مهربارات التفرباوض   . والشبكات التعاونية أن تذدي دورا رئيسيا يف استتثماراتميكن ملنظمات املزارعني 

أمربا  . يف حتسني بيئتهم التنظيمية واملذتسية والتمثيل السياتي عوامل حامسة إنا كان يرغب حغار املزراعني يف املشاركة

 (.Barrett ،3115) لقدرة على التفاوضول افتقار معظم حغار املزارعني للسلطة هيفالرئيسية  املشكلة

 

الربوطين   املاضية املشهد املذتسي لتمثيربل أحربحاا احليربازات الصربغرية علربى كربل مربن املسربتويني         33غريت السنوات الرب

وقد متكنت منظمات أححاا احليازات الصغرية من احلصول على مساحة للتعبري وهي اآلن قادرة على الدفاع . والدولي

وقربد أثبتربت   . خمتلف املستويات من أجربل التربأثري يف السياتربات وتقربديم اخلربدمات ألعضربائها       وجهات نظرها على عن

لتنظربيم أحربحاا احليربازات     التعاونيات واجلمعيات اليت شكلها أححاا احليازات الصغرية أنفسهم بأنها وتائل فعالة

 يف حربربنع السياتربربات والتربربأثري  (Collion ،0444و Rondot) الصربربغرية كربربي يكتسربرببوا قربربدرة أفضربربل علربربى املسربرباومة     

(Mercoiret ،3115) . ملنظمربات املنربتجني الربريفيني يف املشرباريع      وتظهر اخلربة املكتسبة من خالل تعميم وتنفيذ الربدعم

لتوتيع أحول أححاا احليازات الصغرية وزيادة وحربوهلم )البنربك الربدولي،     اليت يدعمها البنك الدولي، إمكانات هائلة

 (.4اإلطار  أنظر ( )3103

 

وتربوفري اخلربدمات    واملصرباو دور منظمات املنتجني الربريفيني يف الربدفاع عربن احلقربوق     على وقد مت توثيق األدلة التجريبية 

علربى  ( Baker ،3111و Bentley) احتاد مزارعربي الربا الكربوملبيني    قضية أنظر) أعضائهاوالسلع ألعضائها وحتى لغري 

املنظمربات واملذتسربات   يف بلدان منظمة التعاون والتنمية نات التاريخ الطويل يف العمل اجلمرباعي، وكربذلك    نطاق واتع يف

 3114وآخربرين،   Thompsonو مربالوي عن جتربربة   Matita ،3103و Chirwaأنظر يف البلدان النامية ) احلديثة العهد

 (.الصغرية الناجحةنظمات أححاا احليازات مللالطالع على خالحة بشأن العوامل الرئيسية 
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 منظمات املنتجني الريفيني الدروس الرئيسية املستفادة من جتربة البنك الدولي يف بناء قدرات 2إلطار ا

 

نوعيربة عمليربة التفرباوض بربني خمتلربف اجلهربات        ترتكز كفاءة آليات الدعم لدى منظمات املنتجني الريفيني مبعظمهربا علربى   -0

 .يشغله منتجو املنظمة يف عملية التفاوضالذي  املعنية وعلى املوقع الفعلي

وتصربميم آليربات تطوريربة     من الضروري مراعاة السياقات اسجتماعية اسقتصادية واملذتسية لربامق دعم اخلربدمات الزراعيربة   -3

 .يتوتع نطاقها مبوازاة تطور السياق

 .اخلدمات الزراعية الريفيني" يف برامق دعمهنا  حاجة إىل منح استتقالل الذاتي ملكّون "دعم منظمات املنتجني  -2

املنربتجني. أمربا التوتربيع     تعترب الصناديق املخصصة اليت تنشأ علربى املسربتوى احمللربي ابتكربارا مهمربا وهربي حتظربى بتقربدير         -4

 .إدارتها فمن السبل احلميدة لتحقيق التغيري التدرجيي هلذه الصناديق وحتقيق الالمركزية يف

 .ت املنتجني الريفيني الوطنية واإلقليمية باإلضافة إىل نظريتها على املستويات الشعبيةمن الضروري دعم منظما -3

كفرباءة   من شأن تعزيز منظمات املنتجني الريفيني أن خيلق الظروف لكي تكون اخلدمات الزراعية موجهة إىل الطلب ولكربن  -5

 إنشاء اآلليات تعتمد أيضا على نوعية وتنوع تقديم اخلدمة.

 يف البيئة اسقتصادية لألنشطة الزراعية. يتقّوض نطاق اخلدمات الزراعية اليت مت إحالحها بسبب النواقصقد  -3

 .تساهم برامق الدعم ملنظمات املنتجني الريفيني يف احلد من الفقر -5

القائمة. ومربن الضربروري   تذثر األنشطة الرامية إىل تعزيز قدرة منظمات املنتجني الريفيني بشكل حتمي يف ديناميات التنظيم  -4

 إيالء اسهتمام هلذه الديناميات وجتنب اتتغالهلا.

يف الوقربت نفسربه مربن أجربل حتديربد وتنفيربذ        ميكن لتأثري إعادة هيكلة اخلدمات الزراعية أن يتسع إنا بذلت جهود لاثلة -01

 املوجهة حنو األهداف نفسها. استواتيجيات الوطنية للتعليم والتدريب الريفي

علربى مسربتوى    ميكن لبناء قدرة منظمات املنتجني الريفيني أن يشجع املواءمة بربني خمتلربف التربدخالت يف املنرباطق الريفيربة      -00

 القاعدة الشعبية.
 
 .3103: البنك الدولي، املصدر

 
 

 :هي ثالثة تذدي منظمات أححاا احليازات الصغرية دورا حامسا يف تعزيز البيئة املذتسية يف ياست رئيسية
 

 األشد فقرا بينهم؛ احةخبإعادة بناء اخلدمات املكيفة مع احتياجات وموارد أححاا احليازات الصغرية و 

 لسربماح  االفعاليات اسقتصادية األخرى أو ببسرباطة   زيادة قوتهم يف السوق مبا يف نلك تعزيز قدرتهم التفاوضية مع

  (؛السوق يف األماكن النائية وحول القطن إىل أنظربالوحول إىل األتواق يف األماكن النائية )

  وخباحة مربن أجربل تعزيربز     والدولي الفرعي عملية حنع القرار على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي يفالتأثري

خصوحيات زراعة أححاا احليربازات الصربغرية ودورهربا يف     السياتات الزراعية والريفية اليت تأخذ يف اسعتبار

 . لفقرل التصدي

 

 االجتماعي والوصول إىل حقوق اإلنسان األساسية من قبل أصحاب احليازات الصغرية انعدام االعرتاف

 

 تصف دراتة حديثة أجريت بتكليف من اللجنربة استتشربارية جمللربس حقربوق اإلنسربان التابعربة للجمعيربة العامربة لألمربم         

حتديدا الدراتة  وتشري. "الناس املتحدة، الفالحني وغريهم من األفراد الذين يعملون يف املناطق الريفية بأنهم من "أضعف

والصربيادين وجربامعي    أن هذا ينطبق بشكل خاص على "حغار املزارعني والعمال عدميي األراضي، وحيادي األمسربا  إىل 



 

35 

 ،باحلقوق اسقتصادية واسجتماعية والثقافيربة  لعهد الدولي اخلاصاويعترب اسعواف حبقوقهم األتاتية مبوجب . الثمار"

 ؛وتشمل هذه احلقربوق األتاتربية: ")أ( احلربق يف الغربذاء    . املّح اشأن ،اص باحلقوق املدنية والسياتيةلعهد الدولي اخلاو

وهي  ؛( احلق يف التعليمهرب)؛ ، )د( احلق يف املياه والصرف الصحي؛احلق يف الصحة ()ج ؛)ا( احلق يف السكن الالئق

 املنرباطق الريفيربة"   احلماية الربيت توفرهربا حلقربوق الفالحربني وغريهربم مربن األفربراد العرباملني يف         من حيثأهمية  أكثرتعترب 

 (.3103)يلس حقوق اإلنسان، 

 

أهميربة هربذا    بالطبع، ختتلف احلاست اختالفا واتعا عرب البلدان ولكن التجارا األخربرية يف الربازيربل أو الصربني تظهربر    

مربن تربدابري السياتربات الربيت      إمكانية أن تكون احلماية اسجتماعية جزءا حتتيالبعد: فتلك احلقوق، على تبيل املثال، 

على توتيع قاعدة مواردهم )فريربق اخلربرباء   ومساعدتهم تهدف إىل املساهمة يف رفاه املزارعني أححاا احليازات الصغرية 

 حاليربا علربى جربدول األعمربال    هذا اسعواف مربدرج  حتقيق و. باء( 3103الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية، 

 .أن يصبح أيضا جزءا من السياتات والتشريعات الوطنية عليهالدولي ولكن 

 

اسعواف باحلقوق املشار إليها، حبسب ما قيل يف منتربدى املربزارعني الربذي أطلقربه الصربندوق الربدولي للتنميربة         يستوجب

 بصربربفتهم شربربركاء يف احلربربوار بشربربأن السياتربربات  اعوافا وطنيربربا بالتمثيربربل اجلمربرباعي ملنظمربربات حربربغار املربربزارعني ،الزراعيربربة

 تعريربربف احلقربربوق اسجتماعيربربة واملهنيربربة اجلديربربدةيف وهربربو يوجربربم أيضربربا . (3103الصربربندوق الربربدولي للتنميربربة الزراعيربربة، )

اليت تسربتهدف أنواعربا   و املرتبطة بهتياتة الدعم ولتعريف الزراعة األترية  19على تبيل املثال، القانون الربازيليأنظر )

عمليربات   وحتصربل  (.3113، ؛ معلربوف 3101)شربعبة اقتصرباديات التنميربة الزراعيربة،      من املربزارعني األتربريني  خمتلفة 

مربع مسرباهمات قويربة مربن جانربب       "قربوانني التوجيربه  "حيربث مت التفرباوض حربول     20مشابهة يف بلدان مثل السنغال ومالي

 مت حشربدها غيري، ولكنهربا جتعربل التغربيري لكنربا إنا     الت القوانني وحدها س تصنعححيح أن . منظمات املنتجني الريفيني

 . من جانب لثلي أححاا احليازات الصغرية بالطريقة املناتبة

 

 احليازات الصغرية لقيود املفروضة على االستثمار يف زراعة أصحاباتصنيف  هباجتا 0-2-2

 

 ةيرب وميكربن أل . مربن الطربرق لوحربفهم    ن جدا، وهنربا  العديربد  متنوعوكما هو مبني أعاله، فإن أححاا احليازات الصغرية 

واهلربدف  . "تصنيف" زراعة أححاا احليازات الصغرية أن تستخدم معايري خمتلفة وأن ختدم أهربدافا خمتلفربة  لرب حماولة

ورغبربة األتربر مربن أحربحاا احليربازات       قربدرة  إحبرباط املعايري اليت تلعب دورا يف تسربهيل أو   اتتعمالمن هذا التقرير هو 

املفروضربة  ثالثة أبعاد هي: القيربود   ضمن العوامل الكامنة وراء قرارات استتثمار بتصنيفوقد قمنا . الصغرية يف استتثمار

ات أو فئرب  مربن الناحيربة العمليربة   د كل مربن هربذه املعربايري    وحيّد. على استتثمارات من حيث األحول واألتواق واملذتسات

 . خمتلفة من اإلجراءات اأنواع كل منها معينة يستدعيحاست 

 

                                                           
 "السياتربربربربربربربة الوطنيربربربربربربربة للزراعربربربربربربربة العائليربربربربربربربة واملشربربربربربربرباريع األتربربربربربربربرية الريفيربربربربربربربة  القربربربربربربربانون الربربربربربربربذي حيربربربربربربربدد معربربربربربربربامل "   19

2006/2006/lei/l11326.htm-http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004 
 mali.info-http://loaأنظر    20

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11326.htm
http://loa-mali.info/
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حتدد الدخل وتكربوين   أيضاوهي لتيسري استتثمار إن ميكن أن تستخدم كضمانة  ااألحول، بطبيعة احلال، مفتاح تعتربو

استربتثمارات الربيت ميكربن ألحربحاا احليربازات الصربغرية        نربوع  يف كما أن كميتهربا ونوعيتهربا وطبيعتهربا تربذثر    . رأس املال

 .لارتتها بسهولة

 

. الدخل املضرباف املتوقربع   قينتإن الطريقة اليت تعمل األتواق بها حتدد الفرص وأيضا كيف ميكن لالتتثمار اجلديد أن 

وميكن لعالقات التبادل بني الزراعة والصناعة أن تربذدي دورا مربا هنربا، مثربل الوتيربب العربام لألتربواق وعالقربات القربوى          

البعربد )وبالتربالي   بعكربس  وقربد يكربون القربرا    . هو مسألة رئيسية أخرى هاكما أن اتتقرار األتعار مقابل تقلب. املرتبطة به

مثل يمل العالقات بني زراعة أححاا احليربازات الصربغرية والدولربة )وهربي      على هذا الصعيد،حلة  انالبنية التحتية( 

إن عربدم الوحربول إىل األتربواق الواعربدة )مثربل      . "(لصرباو املنرباطق احلضربرية   حتت تسمية "التحيز  مسألة مت تناوهلا أيضا

بربني خمتلربف    ميربزان القربوى  أما . البلدان النامية( هو عنصر آخر مهم للغاية هنا اآلخذة يف التوتع لدىاألتواق احمللية 

يعكس ويلخربص التفاعربل    وهذا البعد الثاني. هو املفتاح لتمكني أححاا احليازات الصغرية من استتفادةفجهات السوق 

ومن شأن األتواق املذاتيربة أن تسرباعد بقربوة زراعربة     . وجد فيهاتاليت  ححاا احليازات الصغرية والبيئة اسقتصاديةبني أ

كفيلربة   األتربواق غربري املذاتيربة    إن أن ،تكوين رأس املال وعمليربات التطربور والنمربو    أححاا احليازات الصغرية يف عمليات

 .  هذه العمليات بعرقلة

 

وهنا قد تلعب عوامل مثل املسرباواة بربني   . ، وهو يشمل عالقات القوةبالسياتات العامةباملذتسات وويتعلق البعد الثالث 

والطبقة واهلياكل الزراعية والتمييز العرقي واألنظمة القمعية واملنظمات على مستوى القاعدة الشربعبية، وحقربوق    اجلنسني

فتعربزز أو تنرباقض إحربداها     ةداعل هذه املتغريات بطرق معقرب تتف. معينا مجيعا دورا، امللكية والسياتات الزراعية والريفية

است أكثربر  حرب ويف أحيان أخربرى وأمرباكن أخربرى قربد تكربون هنربا         وأحيانا تدعم بعضها البعض بشكل متبادل. األخرى

من الناحيربة اإلجيابيربة، مربزارع أحربحاا احليربازات الصربغرية الربيت تتمتربع          وعند نقيضي هذا البعد الثالث لدينا. توازنا

فينظر إىل . تتيح درجة معينة من احلكم الذاتي، مع اسعواف الكامل والتأييد للحقوق املرتبطة بها مستقلةة موارد بقاعد

السربل    النقيض ولدينا من جهة أخرى. كأعضاء هامني وحمومني من اجملتمع املدني هذسء أححاا احليازات الصغرية

وتضربطر إىل الربدخول يف    الربيت قلمربا تتمتربع مبربوارد ناتيربة     و لتبعيربة اعالية الجند مزارع أححاا احليازات الصغرية  حيث

أهميتهربربا اسجتماعيربربة  ، وتعربربانيضربربعيف حقوقهربربا يف كربربثري مربربن األحيربربان س حتربربوم وحربربوتهاكمربربا أن . عالقربات التبعيربربة 

 من اإلهمال.واسقتصادية 

 
عربام، ختلربق مربن اجلانربب السربل       كيف تذثر هذه األبعاد الثالثة املختلفة يف زراعة أححاا احليازات الصغرية؟ بشكل 

واتتحالة لإلنتاج ناهيك عن اتتحالة مواحلة تطوير اإلنتاج الزراعربي.   حالة من اهلشاشة توجم بدورها إىل الفقر واجلوع

اهلشاشة والشلل الالحقني س ينجمان عن اسجتماع البسيط لألبعاد الثالثة. فهنا  أشكال حمددة من التفرباعالت   أن غري

 هي اليت تنتق اآلثار غري املرغوا فيها. والوكيبات 
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 تنححوع حححاالت أصحححاب احليححازات الصححغرية مححن حيححث القيححود علححى االسححتثمار املرتبطححة باألصححول 3الشكل 

 واألسواق واملؤسسات

 

 
 

 املكعبربات الصربغرية  أمربا   .السربياق  أححاا احليازات الصغرية، اعتمادا على ملزارعسحابة، متثل احلاست املمكنة الل اليت تشكالنقاط الصغرية، متّثل 

  .0احلاست النمونجية املوحوفة يف اجلدول تمثل فيف الشكل  اليت تظهر
 

من خالل تكوين رأس ( Bennett ،0450) املستوى املتدني من املوارد الطبيعية علىميكن التعويض  ،على تبيل املثالف

وميكن ألححاا احليازات الصغرية أن يواجهوا حاست غربري مذاتيربة   . و/أو توتيعه و/أو تنويعه و/أو تعدد األنشطة املال

ميكربن أن   شّح املواردمع  سلبية للسوقالالة احلعندما تتفاعل ولكن . على الرغم من امتالكهم ما يكفي من األحول للسوق

وقد يكون . تضيع الكمية املتواضعة نسبيا من املوارد وقد - إىل مزيد من التدهور حالة أححاا احليازات الصغرية تذهب

رب هربذه احلالربة قليلربة الرحبيربة و/أو عاليربة املخرباطرة و/أو       تد أن املصارف تتعجملر اللجوء إىل اسئتمان الرمسي مستحيال

 . جلهة املعامالتتكاليف مرتفعة للغاية  توتب عليها

 

حاست "ما بني  يف الواقع التجري  تتكون هنا  طبعا عدةعلما أنه معا، حتدد األبعاد الثالثة مثاني حاست منونجية )

وبيربت القصربيد هربو أن تلربك     . زراعة أححاا احليربازات الصربغرية   بهاتتميز السمات النمونجية اليت  وينتق نلك. ("بني

الربيت تعتربرب   احلاست املختلفربة   3وخيتصر اجلدول . ناجتة عن أتباا خارجية هي بل -السمات قد س تكون جوهرية 

 . وليدة تركيبات القيود املختلفة

 

 األصول

– – –  

– – +  

+ – –  

– + +  

 + + +  

 + + –  

 + – +  

– + –  

 مذاتيةغري حالة 

 حالة مذاتية

 حالة مذاتية
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احليازات الرئيسية وفقا لفئة القيود من حيث األصول واألسواق واملؤسسات النماذج الرئيسية ألصحاب  3اجلدول 

 املفروضة على االستثمار

 الوصف/مثل املؤسسات األسواق األصول

+ + + 

هذه هي احلالة النمونجية للشخص امليسور الذي يعمل يف املزارع املتطورة واملتوازنربة والعاليربة اإلنتاجيربة. تكربون تلربك      

من عائلة ولديها أحول كثرية غالبا ما تكون قد أنتجتها أجيال خمتلفة. هذسء املزارعون قربادرون أيضربا   املزارع للوكة 

على لارتة استتثمارات خارج حدود املزرعة. يف مطلع القرن العشرين، كان مزارعربو جربوز اهلنربد النيجرييربون مربثال      

 قادرين على متويل بناء اجلسور والطرقات.

+ + – 

النمط حالة  من عدم األمان. يبدو أححاا احليازات الصغرية يف هربذه احلالربة "تقليربديني" و"تربلبيني" وغربري      يوّلد هذا 

قادرين على التقدم أو حتى على اسحتجاج. هنا  تباطذ يف وترية استتثمارات وهذه احلالة قد تدفع بربرأس املربال إىل   

لصربغرية اهلجربرة للعمربل. وهربذه احلالربة قربد تربذدي إىل        التوجه إىل خارج املزرعة. ميكن للكثري من أحربحاا احليربازة ا  

 "املقاومة احملقة" كما حصل مثال يف فييت نام ويف الفلبني.

+ – + 

ترتبط هذه الوكيبة حبالة الركود. ميتنع أححاا احليازات الصغرية عن استتثمار س تيما يف توتيع قاعدة مربواردهم  

أنشطتهم اإلنتاجية بقوة. ويصبح تعدد األنشطة قاعدة أكثر منه اتربتثناء. ويف  وحتسينها. وقد يقوم هذسء عادة بتنويع 

حاست قصوى قد تكف األنشطة يف زراعة أححاا احليازات الصغرية )يف حربني تربتواجه املربزارع الغارقربة يف الربديون      

 اإلفالس(.

+ – – 

الداخل" ومبوجبها يقوم املزارعون بتصفية  ركود وانعدام لألمان. يشار إىل هذه احلالة بتسمية "اسلتفاف اهليكلي حنو

أولئربك األشربخاص الربذين س    أحوهلم )"يستهلكون مزرعتهم"(. ويبدو أحربحاا احليربازات الصربغرية يف هربذه احلالربة "     
وهذا الوضع قد يطلق العنان لنزوح كبري إىل خارج الريف. وهذه احلالة منتشرة على نطاق واتع، ولربو  . "هلم مستقبل

 John" لربرب عناقيربد الغضربب  ى، جبال أمريكا الالتينية. وقربد وردت إشربارة تارخييربة هلربا يف روايربة "     س تقتصر عل أنها

Steinbeck. 

– + + 

تعترب هذه احلالة مذاتية نسبيا للسوق وتشكل تياقا إجيابيا للسياتات يتيح للفقراء من أححاا احليربازات الصربغرية   

األشربداء الربذين   العمل جبهد واإلنتاج واستتثمار. وهنا يظهر أحربحاا احليربازات الصربغرية عربادة بصربورة األشربخاص       
ويوجم تعيهم إىل الدخل هنا بزيادة اإلنتاج الزراعربي.   وخصوحا املساهمة يف رفاه أوسدهم.يعملون لتحسني معيشتهم 

 وهذا النوع موجود بقوة يف الصني والربازيل اليوم ولو أنه س يقتصر عليهما. 

 استتهال  الذاتي وحسب.حني جتتمع هذه السمات قد تبدو زراعة أححاا احليازات الصغرية وكأنها مقتصرة على  + – –

– + – 
"التوقعات الصاعدة" اليت س تلبث أن حتبط جراء اخللل السياتي واملذتسي. وهنا تربز اجلرميربة و/أو  هذه هي حالة 

 " من الشعارات املناتبة هلذه احلالة.منتجو الكوكا" أو "زاباتيستاالعنف و/أو احلركات الريفية الفوضوية. ووحف "

– – – 

. فهم حماحرون على كل األحربعدة وليسربت لربديهم    Frantz Fanonهنا جند فئة "امللعونني يف األرض" على حد قول 

حتى إمكانية الكفاح من أجل اخلروج من حالة الفقر واجلوع وانعدام املستقبل. وهذه هربي حالربة السربواد األعظربم مربن      

 فقراء األرياف يف يومنا هذا. 
 

ة احملددة الذي تسلكه زراعة أحربحاا  إّن اعتبار أو عدم اعتبار السمة املعينة كقيد يعتمد بدرجة كبرية على مسار التنمي

ومربن شربأن   احليازات الصغرية، كما ويعتمد األمر بقوة على النظرة استربواتيجية لزراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية.      

فما يبدو كربال  واحربدا  عنربد النظربر إليربه      اتتجابات متمايزة الواحدة عن األخرى.  وّلدأن تإىل األمور اسختالفات يف النظرة 

 ،، بصربورة غربري شرباملة   ويرد توضيح هلذه الفكربرة مبعزل عن تواه والعائق نفسه، تيتم التعاطي معه بأتاليب متعارضة. 

)إن يقتصر على املسارات الثالثة األوىل من أحل املسارات اخلمسة اليت ناقشناها آنفا(. فلنأخذ على ترببيل   2يف اجلدول 

يعترب نلك كعقبة أمام تنقربل األراضربي مربن شربأنها أن تعرقربل إنشرباء املربزارع         0عدم الوحول إىل األراضي. يف املسار املثال 

العصرية واملتوتطة احلجم. وحتل هذه املشكلة عادة مربن خربالل إحربالحات األراضربي الربيت تقودهربا األتربواق )والربيت مت         

 يف مشربرباريع الربربري الكربرببرية )مربرباخس، بربربريو: أنظربربر   جتريبهربربا مربربثال يف جنربربوا أفريقيربربا( و/أو مربربن خربربالل استربربتثمار    

Vera Delgado ،3100 بدس من استتثمار يف مشاريع الري الصغرية اليت يديرها املزارعون. وعلى الرغم من نلك يبقى )

 هنا  تذاسن: مانا ميكن فعله يف تلك األثناء لصاو أححاا احليازات الصغرية وزراعتهم؟ 
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 املتنوعة للقيود بناء على مسارات التنمية املختلفة )بضعة أمثلة(االستجابات  2اجلدول 

 األنواع املختلفة للقيود القيد

 0املسار 

زراعة احليازات الصغرية يف 

 تياق عمليات العصرنة

 )مثل شيلي(

 
 3املسار 

أححاا احليازات الصغرية 

الذين يبحثون عن خيارات 

 من أجل إدماجها

 )مثل الربازيل(

 

 2املسار 

التنمية القائمة على أححاا 

 احليازات الصغرية

 )مثل فييت نام(

الوحربربربربربربربربول إىل 

 األحول

اتربربربتمرار الفقربربربر؛ قلربربربة  

الوحربربربربول؛ املخربربربرباطر؛ 

 قاعدة املوارد اهلامشية.

اتربربتعمال األحربربول مربربن أجربربل    

تنويربربع املنتجربربات: املعلومربربات   

والتربربدريب ومعاجلربربة املنتجربربات 

وتنويربربربع املنتجربربربات والتربربربوفري  

ره شربرببكة الربربذاتي للغربربذاء باعتبربربا

أمربربان واتبربرباع أمنربرباط مسربربتدامة   

 للحصاد

 التدريب والتعليم

إجربربراءات إحربربالح األراضربربي  

القائمربربربة علربربربى احلركربربربات   

اسجتماعية مربن أجربل زيربادة    

حول من األراضي وتنويربع  األ

املنتجربربات الزراعيربربة مبربربا يف   

 نلك التصنيع والتوتيم

 التدريب والتعليم

إعادة توزيع األراضربي )وامليرباه(؛   

األرز إىل املنتجربربات اسنتقربربال مربربن 

األعلربربربربربى قيمربربربربربة )الفاكهربربربربربربة   

واخلضربربروات واملواشربربي الصربربغرية  

وزراعة األحياء املائيربة وغريهربا(؛   

والتنويربربع يف الربربنظم الغذائيربربة مربربن  

خربربربربالل استربربربربتهال  الربربربربذاتي؛ 

والتنويربربع خربربارج إطربربار الزراعربربة    

 )التدريب والتعليم(

 األتواق

اسضربربربربربطرار إىل رفربربربربربع 

األتربربربربربربعار؛ تقلربربربربربربب  

لصاو األتعار؛ التحيز  

املنربربربرباطق احلضربربربربرية؛  

 عالقات السوق املشوهة.

 

اسرتباط بأتواق حمددة موجهة 

حنو اجلودة من خالل منظمات 

 املنتجني

املشويات العامة املوجهة إىل 

أحربربربربربربحاا احليربربربربربربازات   

الصربغرية، األتربواق احملليربة    

وأتربربواق املنتجربربات املوتربربومة 

مربربربربن خربربربربالل اإلجربربربربراءات 

 اجلماعية

 الوحول اجلماعي إىل األتواق

 التصنيف وتطبيق معايري اجلودة

 املذتسات

بيئربربربربربربربات فاشربربربربربربربلة  

للسياتربربربربربات؛ عربربربربربدم  

اسعواف وقلربة احلقربوق   

 والصوت

البحث واإلرشاد املوجهان حنو 

اجلربربربربودة والتنويربربربربع بطريقربربربربة 

 مستدامة واقتصادية

 

إحالح السياتات مربن أجربل   

زيربربادة الوحربربول إىل األراضربربي 

عنربربد احلاجربربة، دعربربم توتربربيم 

املنتجربربات عاليربربة اجلربربودة،   

البحربربث واإلرشربرباد املوجهربربان 

 حنو الزراعة املستدامة

البحربربث واإلرشربرباد دعمربربا ألمنربرباط  

 احلصاد املستدامة يف املزارع

 

 .معلومات يمعة من قبل املذلفنياملصدر:

 
 

بعض اسقواحات يف هذا الصدد. وثانيا قربد يترببني أنربه مربن الضربروري تغربيري أمنرباط احلصرباد والطربرق           2يعرض اجلدول 

، فيعترب عدم الوحول إىل األراضربي مشربكة   3املعتادة لوبية احليوانات وغري نلك يف القطاع املتوتط احلجم. أما يف املسار 

األراضي. وهنا جيب حياغة إحربالح األراضربي كعمليربة     اعتيادية ألححاا احليازات الصغرية وألطفاهلم ولألفراد عدميي

 2تدفعها احلركات اسجتماعية وتتحكم بها الدولة وتقف على هامش احليازات الكرببرية وس تهربددها مباشربرة. يف املسربار     

 يتم تنازل عدم الوحول إىل األرض من منظور عدم املساواة، وبالتالي تصرببح إعربادة توزيربع األراضربي العنصربر الرئيسربي يف      

  السياتات الزراعية والريفية. ومن املمكن اعتماد املنطق نفسه بالنسبة إىل القيود األخرى. 
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 االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية؟ مَل - 3

 

إن معرفة األمور اليت تشملها اتتثمارات أححاا احليازات الصغرية، وماهيربة البيئربة استربتثمارية، وفهربم نظربام القيربود       

هو: "ما الذي جيب أن نفعلربه؟" وقبربل أن   فعلي هلذا التحليل السذال ال( ف0صل فة انطالق لتحليلنا )التوى نقطليست 

 ، علينا أن نفهم "ملا استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية"؟  2صل فنتناول هذه النقطة يف ال

 

علينا أن نفهم أدوار زراعة أححاا احليازات الصغرية يف الوقت الراهن ويف املستقبل، ضمن تربياق التحربوست    وبالتالي،

 كل من الزراعة واسقتصاد. فهذه هي الغاية من هذا الفصل. اليت يشهدها  اهليكلية

 

مربن حيربث األبعرباد     معنربى زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية     علينربا أن نفهربم   احلاجة إىل استربتثمار  لكي نفهم تبب 

فتنبع من األدوار اليت يريد اجملتمع من الزراعة وزراعة أححاا احليربازات  املناتبة املتعددة. أما أتباا اختان التدابري 

تطربور زراعربة   عربات الديناميكيربة ل  النزمربن  تنبع أيضربا مربن السربياق و    (. كما أن تلك األتباا0-3)القسم الصغرية تأديتها 

 (. 3-3القسم أححاا احليازات الصغرية )

 

 ايف إخل(دميوغروالنمربو الرب   التوتربع احلضربري  ما هي العوامل الفاعلة علربى مسربتويات متعربددة، مربن احملركربات الكليربة )ك      

وحوس إىل احلاست على األرض )اتتخدام األرض وحيازتها والكثافة السكانية(؟ ما هي األدوار احلالية للزراعة ولزراعربة  

وما هربي   ،ل؟ مانا تيكون دورها يف املستقبل حبال اتتمرار النزعات احلاليةاسقتصاد ككأححاا احليازات الصغرية يف 

 ينربا يف هوامش املناورة للتحر  من أجل تغيري تلربك النزعربات لصرباو األمربن الغربذائي والتنميربة املسربتدامة؟ كمربا ترببق ورأ         

ر الرئيسربية ووظربائف زراعربة أحربحاا     أن األدواالعامل غربري  للحيازات الصغرية يف مجيع بلدان  ، هنا  أححاا0الفصل 

ن تكربون  ة أعرباله أ د وآخر. وس ميكربن لألتربئلة املطروحرب   ومساراتها وأولوياتها السياتية تتفاوت بني بلاحليازات الصغرية 

يطاليربا ويف  إ"الدور الرئيسربي" لزراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية لربيس نفسربه، مربثال يف          نات طابع عام متاما كما أّن

ألتئلة التالية: "مربانا  طرح ااملتحدة، غري أن اإلجابة عن تلك األتئلة هو شرط أتاتي لتمهيد الطريق ل مجهورية تنزانيا

 جيب أن نفعل؟"

 

 

 

 والتنمية املستدامة أدوار زراعة أصحاب احليازات الصغرية يف حتقيق األمن الغذائي 3-0

 

مل تكربن   3113/3115ابتداء مربن حقبربة السربتينيات وحتربى أزمربة األمربن الغربذائي األخربرية يف الفربوة           ،خالل عدة عقود

احلال اليربوم،   هيبزراعة أححاا احليازات الصغرية كما جدا توجهات السياتات العامة والنزعات يف اسقتصاد مهتمة 

  :توجهات أخرى عامة  بل كانت تتبع
 
 نظم الزراعة؛ تحسنياسنشغال بالوكيز على احلزم التكنولوجية لزيادة اإلنتاج بدس من  (0)



 

54 

األمربر   -واألتواق يف العديد مربن البلربدان الناميربة     ( تدخالت الدولة يف اسقتصادانعدام يف بعض احلاستو) تراجع (3)

ة )مثربل الوسيربات املتحربدة واسحترباد     الرئيسربية املتقدمرب  التكربتالت  برببعض   الذي أدى إىل زيادة اسختالست مقارنة

األوروبي( أو اسقتصادات الناشئة )مثل الربازيل، والصني واهلنربد( الربيت س تربزال تربدعم زراعتهربا علربى النطرباقني        

   الكبري والصغري؛

اسنقربراض التربدرجيي لرببعض     الربيت أدت إىل  ، املنتشرة على نطاق أوتع يف الدول النامية،برامق التكيف اهليكلي (2)

خربدمات اإلرشرباد املدعومربة مربن      واختفرباء الدولة ويعتمد عليهربا(  باملصارف الزراعية الرئيسية )اليت يرتبط معظمها 

 . استتثمارات العامة يف البنية التحتية الريفية الدولة، والبحوث املطبقة وتراجع

 

الزراعربة الصربغرية    نهربا حنربو  مأكثربر   ،النطرباق والصربناعية   الواتربعة موجهة حنو الزراعة  باملستقبل الرؤى اخلاحةوكانت 

 (، تربدر  األتربرة  3103وعلى الرغم من هذه السياتات ورمبا بسببها )التقرير املشو  بني الوكاست، . النطاق واحلقلية

مربن وطربأة الفقربر     وس تيما التخفيف) 3103 ،الدولية أن بعضا من األهداف اإلمنائية الرئيسية لأللفية اليت حددت للعام

املناطق الريفية، والعديربد مربن الفقربراء يف     يوجد يفيف العامل  يف املائة من الفقر 31فنحو . لن تتحقق ،والقضاء على اجلوع(

يف املنرباطق   يوجربدان غالبربا مربا   فعلى اجلربوع وتربوء التغذيربة:     وينطبق الشيء نفسه. املناطق الريفية يعتمدون على الزراعة

ا حتسربني ترببل عربيش العديربد مربن أحربحاا احليربازات        وجربو أس وهربي  : ىل قضية مركزية واحربدة وهذا يشري إ. الريفية

 فالزراعربة ليسربت يربرد إنترباج    . والتنميربة اسقتصربادية   حتقيق أهداف األمن الغذائي واحلرا ضد الفقر من أجل الصغرية

ياة كرمية ملليارات مربن البشربر   توليد الدخل للسماح حبوللسلع بل هي أيضا تكوين لفرص العمل املنتجة واحلفاظ عليها، 

واستربتعمال املسربتدام لقاعربدة املربوارد الطبيعيربة الربيت يعتمربدون عليهربا لكسربب           املوارد حفظو العاملني يف اسقتصاد الريفي

 .عيشهم

 

بنرباء   يتناول هذا القسم جدوى زراعة أححاا احليازات الصغرية من حيث حتقيربق األمربن الغربذائي والتنميربة املسربتدامة     و

وأدوارهربا يف تصربنيع األغذيربة     األبعاد األربعة لألمن الغذائي، مشريا إىل أهمية زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية    على 

واملنظمربات اسجتماعيربة اسقتصربادية اجلماعيربة؛ ويف اسقتصرباد غربري        والسالتل الغذائية والصلة باملستهلكني، يف اهلياكل

األهميربة الثقافيربة   بر أخريا وهو يذّك. وفيما يتعلق بالقضايا البيئية ادياسقتصالنمو  الزراعي من خالل تعدد األنشطة؛ ويف

 . لنظم أححاا احليازات الصغرية واسجتماعية

 

 األمن الغذائي 3-0-0

 

يتوجب البحث يف مساهمة زراعة أححاا احليازات الصغرية من حيث عالقتها باألبعرباد األربعربة لألمربن الغربذائي أي:     

وتوفري تبل العيش والدخل )الوحربول(، وكطريقربة لتنويربع الربنظم الغذائيربة )استربتخدام( وكعامربل        إنتاج الغذاء )التوافر( 

 من الصدمات )استتقرار(. هاملّطف ألثر تقلب األتعار والصدمات املرتبطة بالسوق وغري
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 اإلنتاج

 

املطاط  القيمة العالية، مثلفالكثري من احملاحيل نات . ةتزراعة أححاا احليازات الصغرية إنتاجية ملف حتققكثريا ما 

يف زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية      والفواكه واخلضروات اليت تتطلب زراعة كثيفربة العمالربة، يكربون أداؤهربا أفضربل     

ألربف(   3100املتطورة منها يف أنواع أخرى من الزراعة )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين برباألمن الغربذائي والتغذيربة،    

املزارع اليت تعمل حلسابها اخلاص وللتكرباليف املرتفعربة للمعربامالت ولعمليربات      املناتب للحوافز يف اهليكل ونلك بسبب

 اليد العاملة املأجورة. رحد

 

علربى األقربل    ولربديها  Dan (3115)لرب حغرية، وفق حيازةمليون  311تضم الصني، وفقا للتعداد العاملي للزراعة، حوالي 

علربى   املتاحربة الزراعيربة   يف املائة من يمل األراضربي  01تغطي حوالي ( Dan 3115) مليون مزرعة عائلية حغرية 331

ويعد هذا مذشربرا هامربا إىل اإلنتاجيربة الربيت ميكربن      . يف املائة من مجيع املواد الغذائية يف العامل 31تنتق والصعيد العاملي، 

 . حتقيقها يف زراعة أححاا احليازات الصغرية

 

ي الربازيربل، يربتم إنترباج    فرب ف. الصغرية تساهم بشكل اتواتيجي يف حتقيق األمن الغذائيزراعة أححاا احليازات إن أن 

لالطربالع علربى    0 الفصربل  أنظربر  من خالل الزراعربة األتربرية )الزراعربة األتربرية،      يف املائة من إمجالي كمية احلليب 35

وبالنسبة إىل القهوة، . ةيف املائة للثاني 34و يف املائة لألوىل 31زير فتبلغ النسبة اواخلن تعريفها(؛ أما بالنسبة إىل الدجاج

لفاحربولياء بلغربت مسرباهمة    فيمربا يتعلربق با  و املائربة. يف  45لربذرة  وا يف املائربة  25تبلغ مساهمة أححاا احليازات الصربغرية  

 يف املائربة )بيانربات مربن املعهربد الربازيلربي اجلغربرايف       53نسبة الالكسافا بلغت وبيف املائة  31أححاا احليازات الصغرية 

 (.3114 واإلحصائي،

 

. يف املائة من إنترباج زيربت النخيربل    51ويف بنني يذمن القطاع التقليدي، الذي يتألف من وحدات عائلية حغرية احلجم، 

كالتفاوتات يف كميات املربواد  ) ولقد كانت هذه الصناعة احلرفية قادرة دوما على التكيف مع التغريات يف قطاع املدخالت

وقربد ضربمنت   . السوق احمللية غالبيةالطلب(، وهي تغطي  زارعون( واألتواق النهائية )التغريات يفاخلام اليت يقدمها امل

لربة يف نيجرييربا وغريهربا مربن     ثالبالنسبة إىل زيت النخيل ميكن العثور على حرباست  و. التقنيات اجلديدة اتتقرار القطاع

 بطرق كثرية، حادرة عن حربناعات حرفيربة تربديرها   وميكن أيضا نكر منتجات أخرى، . ووتطها البلدان يف غرا أفريقيا

نساء يف معظم األحيان: مثل اتتخراج الدقيق من الكسافا يف الربازيل أو التمبه من حبربوا الصربويا يف إندونيسربيا )مركربز     

 . مع عشرات اآلسف من الوحدات اإلنتاجية( 0455احلبوا اخلشنة والبقول واجلذور والدرنات، 
 
 بشكل ،على حتقيق مستويات عالية من اإلنتاج عن كل وحدة أرضهذه قدرة أححاا احليازات الصغرية  مت توثيقوقد 

ألمريكربا الالتينيربة يف    ، على تبيل املثال، جلنة البلدان األمريكية للتنمية الزراعيربة أنظريف أماكن وأوقات خمتلفة ) واف

 Ploeg (3115)( و3103وآخربرون،   Larson) لربدولي ، ووثيقة حادرة مذخرا عن البنربك ا (Netting، 0442 الستينيات

 . (على الزراعة يف أوروبا ينطبقلتحليل مشابه 
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وقد حدا نلك ببعض . اإلنتاج واملدخالت وميكن أيضا مصادفة حالة معاكسة بسبب الوحول احملدود أو املقيد إىل عوامل

. يف حتقيق األمن الغذائي لعدد السكان املتزايد احللاملراقبني إىل اسعتبار أن زراعة أححاا احليازات الصغرية قد تكون 

يف بعض احلاست على التفوق على الزراعة الواتعة النطرباق مربن حيربث     ومبا أن زراعة أححاا احليازات الصغرية قادرة

إىل عوامربل   21مشربكلة الوحربول احملربدود أو املقيربد     حربل  للوكيز على مسربألة  فيجب أن يكون نلك تببا كافيا ،احملصول

 . اإلنتاج، بدس من الوكيز على تغيري النمونج/احلجم خالتومد
 

 الدخل
 

اقتصرباد   م أيضربا جربزء مربن   فهرب إطعربام عربائالتهم   إىل  يذهبأححاا احليازات الصغرية جزءا من إنتاج على الرغم من أن 

 أحربحاا احليربازات الصربغرية املربوجهني حنربو الكفرباف يف املذلفربات والكتابربات ولكربن ميكننربا           يرد نكروغالبا ما . السوق

يف مجيع أحنرباء العربامل   . معظم األماكن( )و"حنف مثالي" مل يعد له وجود يف ""يف طور اسندثار اسعتبار بأنهم أشبه بنوع

. والسلع املصنعة واخلدمات من مجيع األنواع وحول أححاا احليازات الصغرية إىل األغذيةا لالدخل مهم ، يعتربتقريبا

كمربا أن  . ، وس تربيما حربني تكربون استربتثمارات "حربغرية"     اهامرب  اباراموتشكل وبالتالي فإن قيمة اإلنتاج للهكتار الواحد 

 . ، مبا أن زراعة أححاا احليازات الصغرية كثيفة العمالةس يستهان بههي أيضا عامل مساهم  كثافة العمالة
 

 قدرات تصنيع قصب السكر على نطاق صغري يف اهلند وكولومبيا 1اإلطار 

 
 يف اهلند، يعترب كل من تكر جوز اهلند )املعروف أيضا باجلكر( واخلنسربري، مربن امللحليربات التقليديربة )خلربيط مربن عصربري السربكر        

ماليني طن تنويا منهما لربدى وحربدات إنتاجيربة     3املستخرج من القصب والدبس(، وهما منتشران على نطاق واتع مع إنتاج حوالي 

وحصد مساحة تبلغ حوالي  مليون طن من قصب السكر 31أطنان يف اليوم. وهذا يعين اتتخدام  3قادرة على تصنيع بني طن واحد و

 (.Treillon ،0441و Muchnikمليون هكتار )
 

يف املائة من القصب املنتق واملصّنع لدى املصانع الصربغرية احلجربم )الصربناعة     23.3وما زالت حصة تكر جوز اهلند واخلنسري متثل 

(. ويستهلك هربذان املنتجربان يف معظربم األحيربان مربن قبربل تربكان        Murthy ،3101مليون شخص ) 3.3املنزلية( يعمل فيها أكثر من 

املغربذيات الدقيقربة يف كربال احمللربيني فيربدفع إىل      و يف املائة من يموع املستهلكني. أما احملتوى مربن املعربادن   31الريف الذين ميثلون 

يف اهلند )كما يف أي مكربان آخربر(. ويواجربه قطرباع قصربب السربكر اهلنربدي         استتغراا من التحول العام حنو اتتهال  السكر األبيض

حتديثربه، وهربذا    جلالصعوبات لدى مقارنته باألتعار العاملية، ولذا فإن تنافسية القطاع جيب أن تستغل بالكامل قطاع التصنيع من أ

 س يعين بالضرورة زيادة حجم الوحدات اإلنتاجية.
 

حيوانات اجلر وتنربتق   03 111و 03 111من أجل معاجلة قصب السكر تستخدم املصانع التقليدية الكولومبية اليت يقّدر عددها بني 

ماليني يوم عمربل   4وهي تولد حوالي  (Muchnik ،0445و Boucherألف هكتار ) 040ألف طن من البانيال تنويا مع حصد  531

ألربف وظيفربة ثابتربة. وتسربتحق هربذه األرقربام أن        31ألربف و  31مليون يوم ملعاجلته، ما ميثل بربني   03و من أجل إنتاج قصب السكر،

عن حوته جيمع منتجي اخلدمات يف هذا القطاع احلريف ويتيح له التعبري  حتّدث بالنسبة إىل البانيال يف كولومبيا، هنا  احتاد وطين

 (. http://www. fedepanela. org. co)أنظر  جداول أعمال السياتات الوطنية بالنسبة إىل

بدقربة أكربرب ألنهربا متثربل كميربة هائلربة مربن الوظربائف والربدخل والقيمربة املضربافة، كمربا أنهربا               حجم هذه األنشطة أن يوحربف ستحق وي

 اتواتيجية للتنمية اإلقليمية.  
 

 Muchik (0445.)و Boucher(؛ كولومبيا: 3101) Murthy( و3113) Dasو Jagannadha Raoاهلند: من  املصدر:

                                                           
 يف املائربة مربن تربكان األريرباف يف الربدول الناميربة والناشربئة غربري قربادرين علربى الوحربول إىل اخلربدمات املاليربة األتاتربية               10وفقربا لرابوبنربك، فربإن      21

 (.11ألف، ص.  9049)يموعة رابوبنك، 
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أنشطتها وتقوم بإدماج اإلنتاج والتجهيز.  ويتعزز توليد الدخل بشكل كبري عندما توتع املزارع الصغرية واملتوتطة احلجم

أتواق األغذية والثقافات احمللية. وعلربى الربرغم مربن    يف  وهذا هو يف الكثري من األحيان حال املنتجات نات املنزلة املهمة

مكانة ثقافية واجتماعية واقتصادية هامربة يف العديربد مربن البلربدان: فربإن عربدد الوظربائف الربيت          حجمها، حتتل هذه النظم

 (.3وس تيما يف املناطق الريفية، س ميكن إغفاله )أنظر  اإلطار  ختلقها

 

 راضي يف زراعة أححاا احليربازات الصربغرية أن تفربوق القربيم املنتجربة يف الزراعربة      كل وحدة من األيف ميكن للقيم املنتجة 

كما يصربح  . (3103وآخرون،  Jaffee ؛Stoop،3100) وهذا يصح يف آتيا وس تيما يف نظم إنتاج األرز. الواتعة النطاق

ففربي الربازيربل، علربى ترببيل املثربال،      . واليت ميكن مقارنتها فيها ةوالصغري الكبريةاملناطق اليت تتعايش فيها األنظمة  يف

يف املائربة   34د توّلرب املنطقة الزراعيربة، ولكنهربا    يف املائة فقط من إمجالي 34.2"الزراعة األترية"  تشغل آلخر تعدادووفقا 

إمجالي قيمة اإلنتاج )املعهد الربازيلي اجلغربرايف واإلحصربائي،    يف املائة من 25ة وتنتق يموع فرص العمل يف الزراعمن 

يف حربني أن   ياس برازيليا للهكتار الواحد يف السربنة ر 235 املتوتطيف  تنتق اتكرالشوبعبارات مطلقة فإن زراعة . (3114

. (Crocevia) ،3102الواحربد يف السربنة    هكتاررياس برازيليا لل 533 زراعة أححاا احليازات الصغرية تنتق يف املتوتط

احليربازات   فيه تسيطر بامبا والذي إقليميف  مذخراتوتعه بعلى نطاق واتع وويف األرجنتني، البلد الذي يشتهر بزراعاته 

 لكل وحربدة مسرباحة،   إنتاج أححاا احليازات الصغريةقيمة متوتط  يفوق -املطلقة  الواتعة النطاق على اإلنتاج بالقيمة

 (.3)الشكل مخس مرات يف بعض املناطق(  )وحتى مرة 0.3بنسبة  قيمة املنتجني على نطاق واتع

 
 

 تنويع النظم الغذائية

 

احليازات الصربغرية  ألححاا الغذائية دورا رئيسيا يف حتسني األمناط  تذديزراعة أححاا احليازات الصغرية أن كن لمي

 احلضرية على حد تواء، بواتطة بنية حتتية وتوق وتياتات مذاتية على املستويات األوتع.سكان املناطق لو أنفسهم

 

مربع بربني األبعرباد الفنيربة     الربيت جت  التنميربة  مسربار  جنرباح علربى  ( مثرباس بربارزا   5الثورة البيضاء" يف اهلند )اإلطربار  "وتشكل 

ضمن خمطط مشولي وموجه للسياتات واليت أتاحربت مواكبربة الطلربب املربدفوع مربن السربوق وتوليربد        والتنظيمية واملذتسية 

ميي األراضي أو اهلامشيني )الذين ميلكون بقرة واحربدة علربى   الدخل للمزراعني الفقراء واألقل فقرا مبن فيهم املزارعني عد

 األقل(. وهو أيضا إجناز ملفت من حيث حتسني التغذية يف املناطق احلضرية والريفية.
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 قيمة إنتاج أصحاب احليازات الصحغرية عحن كحل هكتحار وعحن كحل حيحازة، مقارنحة بزنتحاج املحزارع           7الشكل 

 من األرجنتنيالواسعة النطاق يف مناطق خمتلفة 

 
 

ي: قيمربة  احملور األفقي: قيمة إنتاج احليازات الصغرية حبسب احليازة بالنسبة املئوية لقيمة كل حيازة إلنترباج احليربازات الكرببرية. احملربور العمربود     

النربواتق   يف املائربة قيمربة   122نسرببة   متثربل إنتاج احليازات الصغرية عن كل هكتار بالنسبة املئوية للقيمة عربن كربل هكتربار إلنترباج احليربازات الكرببرية.       

. متثربل النقرباط املعربدست علربى املسربتوى      0-1-1 للحيازات الكبرية. أما التعريف املعتمد للحيازات الصغرية يف األرجنتني فهو حبسب ما يرد يف القسم

 اإلقليمي

تشرباكو،   -5مربونيت أريربدو،    -3تشاكو تربيكو،   -4املنطقة ما دون استتوائية لنوا،  -2فاليس ديل نوا،  -3بونا،  -0املناطق )أي النقاط املرقمة(: 

 .وديان باتاغونيا، األرجنتني )يمل )البلد( -00واحة كويانوس،  01بامبيانا،  -4باتاغونيا،  -5مسيوبوتاميا،  – 3هوميدو، 

 .Roman ،0222و Fotiو Obtschako: حسابات للمذلفني بناء على املصدر

 

 ستقرارالا

 

 األخرية تنتق لنفسها. هالغذائي على حعيد زراعة أححاا احليازات الصغرية، من أن هذتتضح ميزة اتتقرار األمن 

 

 من إنتاجها إلطعربام األتربرة واسخنربراط    ة النطاقولكن واتع ةعلى حصة متغري حيافظونأححاا احليازات الصغرية فإن 

مربن   حلماية أنفسربهم أيضا وتيلة ل هو اجلريان. وهذا ليس مبوقف رجعي بأو  شبكة األقرباءيف العالقات املتبادلة داخل 

حربحاا  ألتربواتيجيات إدارة املخرباطر   أتاتربيا س  امكونرب تشربكل   التوفري الربذاتي للغربذاء  هذه احلصة من و. تقلبات السوق

وإدارة حرباست  الغربذاء   إىل بالوحربول فيمربا يتعلربق    استربتقاللية احليازات الصغرية، من أجل التوحل إىل مستوى معني من 

 الناقصة واملتقلبة. األتواق مبواجهةالشح واملخاطر 
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لألتر نات الدخل املربنخفض  تشّكل زراعة الكفاف اتواتيجية يف البلدان املتقدمة حيث  نفسها املالحظةب اإلدسءوميكن 

 واألمربر . نفقات السوق، وخصوحربا يف أوقربات األزمربات    لتفاديأو الضعيفة اليت ميكنها الوحول إىل األرض واجياد وتيلة 

س يربزال   هحقيقة أنرب مهمة ما يربز الريفية  واملزارعالصالت بني السكان  س تزال البلدان املتقدمة حيث تيما يف ححيح س

ملكتربب اإلحصربائي للجماعربات    اشربرق أو جنربوا أوروبربا )    هنا  عدد كبري من احليازات الصغرية، على ترببيل املثربال يف  

  (.3103األوروبية، 

 

يف حالربة   اقتصربادي  كمربالن املزرعربة بالتربالي دورا هامربا    تربذدي  احليازات الصغرية، حاحبة يف اتواتيجيات األتر إنن، 

يف  عملربهم  فقربدوا  هم العودة إليها يف نهاية املطاف حبربال املزرعة ميكن غادروا الذين قدأفراد األترة وهكذا فإن : األزمات

 وأيضا يف مرونة اسقتصاد ككل.على حعيد األمن الغذائي تتقرار سا بعد يساهم يف األمر هذاو. قطاعات أخرى

 

 "الثورة البيضاء" يف اهلند 3اإلطار 

 
اتربتجابة   0445يف عربام  للحليربب   AMULانطلق تطوير تعاونيربات إنترباج األلبربان يف اهلنربد يف وسيربة غوجربارات مربع تأتربيس شربركة          

حملدودية الفرص املتاحة ملنتجي احلليب التقليديني. وقد ارتكزت "عملية الفيضان" على هذه التجربة، حني أحبحت تنمية تعاونيات 

 مشرباريع يف وسيربات كارناتاكربا وراجسربتان     2 إنتاج األلبان من أولويات التنمية الزراعية يف السبعينيات. وقد بربدأ البنربك الربدولي بربدعم    

ومن ثم انتقل إىل دعم مشربروعني وطنربيني ملنتجربات األلبربان حتربى أواخربر الثمانينيربات وقربد قربام           0434برادش ابتداء من العام ومادهيا 

مليون دوسر أمريكي لتطوير قطاع إنترباج احلليربب مربن خربالل التعاونيربات )مبربا يف نلربك نقابربات املقاطعربات الربيت            311بإقراض حوالي 

ماليربني عضربو ميثلربون     4تعاونية إلنتاج احلليب يف القرى تضم حوالي  31 111 اسحتاد الوطينأديت يف احتادات الوسيات(. ويضم 

ومعظمهم من حغار املزارعني واملزارعني اهلامشيني أو حتى املزارعني الربذين س ميلكربون أرضربا.     311من ثلث املقاطعات اهلندية الرب أكثر

دوسرا أمريكيربا.   41حلليب يوميا، ما ولد دخال إضافيا تنويا لكل عائلة بقيمربة  مليون لو من ا 02اسحتاد مسذوس عن إنتاج حنو وكان 

البنيربة التحتيربة املتصربلة باإلنترباج     ووقد ركزت املشاريع على بناء القدرات )تعزيز اهلياكل املذتسية التعاونية والتدريب( ودعم األنشطة 

لقابلة لالتتمرار اليت ميلكها ويديرها املنتجربون بهربدف مجربع وتسربويق     والتسويق. وكان اهلدف العام يقضي بتعزيز الشركات التعاونية ا

 منتجات احلليب من أجل توتيع املداخيل الريفية وحتسني إنتاجية احلليب.

 

وقد كان استتثمار كبريا فتخوف بعض املراقبني من أن تصبح التعاونية مفرطربة احلمائيربة، كمربا خشربوا أن تسربتخدم يف بعربض األحيربان        

غري أن كفة تلك املشاكل تراجعت بقربوة أمربام النتربائق البرباهرة الربيت حتققربت بفضربل األعضرباء املتفربانني          نفونها السياتي يف غري حمله. 

 س املتحفظ والنافذ وأنظمة احملاتبة املتينة. وقد مشلت النتائق ما يلي:واإلدارة السليمة والرئي
 

  مع واملعاجلة والتسويق؛واجل تعزيز تيطرة املزارعني واتتقالهلم يف قطاع األلبان عرب مجيع مراحل اإلنتاج -

 توليد مردود اقتصادي إجيابي للمشروع؛ -

لفقربراء عربدميي األراضربي أو أحربحاا احليربازات الصربغرية مربن        متكني حغار املنتجات الفقربريات مربن النسرباء واملربزارعني ا     -

 استتفادة عرب التمكن من تسويق حليبهم من خالل اسحتاد؛

 ؛زيادة فرص أححاا احليازات الصغرية واملتوتطة يف الوحول إىل التكنولوجيات املرحلية واملتطورة -

عضربائها وتأتربيس يموعربة مربن اخلربدمات      قيام بعض التعاونيات بشق طرقات ريفيربة وإنشرباء خربدمات حربحية ريفيربة أل      -

 اسجتماعية واسقتصادية األخرى لألعضاء.  

 
 لالطالع على توفر احلليب (http://www. nddb. org/English/statistics/Pages/Statistics. Aspx) أنظر

 (ا3114، أ3114) Cunninghamاملصدر: 
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 ملستهلكنيباصلة الوالسالسل الغذائية و األغذيةجتهيز  3-0-3

 

وارتفرباع مسربتويات    الطبقربات الوتربطى  ومنو  احلضريوالتوتع  السكانيالنمو  بسبب، والناميةيف كل من البلدان الناشئة 

وتتوقربع  . بشربكل كرببري   نات القيمربة العاليربة  املنتجات األتواق احمللية للمنتجات الزراعية ومن املتوقع أن تنمو الدخل، 

 031إىل  3111ليربار دوسر أمريكربي يف عربام    م 31مربن   اقيمة هذه األتربواق يف أفريقيرب  ترتفع مفوضية اسحتاد األفريقي أن 

"بالنسرببة إىل املربزارعني واملشرباريع التجاريربة الصربغرية واملتوتربطة يف أفريقيربا،        : 3102مليار دوسر أمريكي حبلربول عربام   

قريبربا   من التفوقالقيمة اسقتصادية، م من حيث أ من حيث حجمأفوائد تزويد األتواق الغذائية احمللية، تواء  تتتمكن

تعزيربز التنميربة احملليربة ومكافحربة الفقربر      بهربدف   اإلمكانات لكن تسخري هذه. إىل األتواق اخلارجية على فوائد التصدير

 (.3101." )منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، تتثماراتاتطلب يتوف  ،وحتسني األمن الغذائي

 

كثربر مباشربرة بربني    األإعربادة الربروابط    أتواق حول املربدن مربن أجربل   وقنوات جديدة للتسويق  بدأت تظهريف هذا السياق، و

اإليكولوجيربربة الزراعيربربة أو العضربربوية   مبربربادئ الزراعربربة هربربذه احلركربربة حربربول  تبنربربى وغالبربربا مربربا. املنربربتجني واملسربربتهلكني

(Friedmann ،3113 وMarsden وSonnino ،3103.)   ومربن أننربا   متواضربعة وعلى الرغم من أن هذه احلركة س تربزال 

خربارج   اجلديربدة تعمربل   تربواق األتلربك   أن هو واألمر امللفت. يف اسزدياد ةآخذ فهي، هلا على نطاق عاملينفتقر إىل تقييم 

يف  ،لكل وحربدة إنترباج   العاملة املزيد من اليد إلنشاء مزارع جديدة وتتطلب افرح وهي توفر املدعومة من الدولة، املشاريع

لالطربالع علربى حالربة يف     Sabin ،3103و Deléageأنظربر  ) املزيربد مربن القلربق   لبطالربة  لعالية العدست املفيها  تثريحاست 

 مقاطعة بريتانيا(.

 

 دراسة حالة: الزراعة املدعومة من اجملتمع احمللي يف اليابان )تايكاي( 7اإلطار 

 

 Jordanاحمللي، يف أواخر السربتينيات يف اليابربان )   انطلق النظام املسمى "تايكاي"، وهو شكل من أشكال الزراعة املدعومة من اجملتمع

هربي نظربام مت تطربويره كشربكل مربن أشربكال البيربع املباشربر         (. وتعين العبارة "التعاون" أو "الشراكة" باللغة اليابانية. وHisano ،3100و

عليها حتقيقا لألمربن الغربذائي واجلربودة    إلعادة الربط بني املنتجني الزراعيني واملستهلكني من أجل اختزال تلسلة التوريد وتسليط الضوء 

يكونربون مربن    هذا النظام، يقربوم املنتجربون الزراعيربون، وعربادة مربا      ومبوجب(. Parker ،3113العالية، مبا يشمل املنتجات العضوية. )

يانا يوافربق  أح(. وIchihara ،3115)أححاا احليازات الصغرية بعقد اتفاقات متبادلة مع املستهلكني بشأن زرع احملاحيل وتسعريها 

املستهلكون على الذهاا بأنفسهم سنتقاء املنتجات الزراعية ويشاركون أيضا يف املهام الزراعيربة مثربل إزالربة األعشرباا الضربارة. ويف ظربل       

نظام "تايكاي"، ميكن للمنتجني حتقيق دخل مستقر وتغطية تكاليفهم اإلنتاجية. وقد ظهر نظام "تايكاي" مبظهر احلركربة اسجتماعيربة   

 مثل خملفات املبيربدات. وتوجربد أنربواع عربدة مربن نظربام       تواجه ميكنة الزراعة وتالتل توريد األغذية اليت تتسبب مبخاطر غذائيةاليت 

يف اليابان وغريه من البلدان، فهي معروفة باتم "الزراعربة املدعومربة مربن اجملتمربع" يف الوسيربات املتحربدة األمريكيربة، وباتربم         " تايكاي"

جتاربهربا مهمربة بالنسرببة إىل أحربحاا احليربازات الصربغرية جلهربة حتقيربق         وتعربّد  فرنسا، وهلّم جربرا.   " يف"مجعية دعم زراعة الفالحني

 فضال عن السعي إىل تأمني شبكات غذائية بديلة. استتقرار يف النشاط الزراعي ودخل األترة
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 أصحاب احليازات الصغرية والوصول إىل األسواق منظمات 3-0-2

 

نمربانج  ال تواوحفرب  بطربرق خمتلفربة جربدا،    الغذائيةسالتل الأححاا احليازات الصغرية يف  الذي يذديه دورالميكن تنظيم 

بربدرجات   أكثر تعقيربدا تشربمل   يةوبني وتائل تنظيممباشرة إىل األتواق احمللية،  اليت تبيع نتاجها املزرعة الصغرية بني

وتربطاء علربى خمتلربف املسربتويات، وجتربار      الوماعيربة  اجلياكل اهللمزارعني ولرمسية الرمسية وغري المعيات اجلمتفاوتة، 

  بائعني وغريهم.لاوتجزئة ال

 

الفاكهربة   أنواع العديد منو الباوباا الكسافا وأوراق)مثل  عادة بعض األغذية الرئيسية أححاا احليازات الصغرية ينتقو

ضربمن اهلياكربل اسجتماعيربة     أهمية حامسة ملنظمربتهم  يسبغ األمر الذي( التقليدية وغريهاواألجبان  الطازجة واخلضروات

 .اسقتصادية

 

التنظربيم   طربالق حركربة  إل حربافزا  يف معظم األحيربان القدرة على املساومة  اكتسااالوحول إىل األتواق واحلاجة إىل  يشّكلو

 حنع القرارات.من اكتساا حوت تياتي يف  ،لتنظيم اجلماعيا بواتطة يتمكن هذسء،غالبا ما و. اجلماعي للمزارعني

 

احربة النسرباء   خبو ،الربزراعيني  حغار املنتجني فتاح لتمكنيامل سنة األداءاحل ومنظمات املزارعني تعترب التعاونيات الريفيةو

زيربادة رأمسرباهلم اسجتمرباعي، وحتسربني     ب هلربم تسربمح  فلدعم املتبادل والتضربامن  لالتعاونيات شبكات توفر إن  .املزارعات

 أفضربل  أتربعار و لعقربود مربن أجربل حتسربني أحكربام ا     ، والتفرباوض بشربكل مجرباعي   همعلى نفس هماعتمادو همذاتل هماحوام

هيئربربة األمربربم املتحربربدة للمرأة/الفاو/الصربربندوق الربربدولي للتنميربربة   ) والوحربربول إىل يموعربربة واتربربعة مربربن املربربوارد واخلربربدمات  

تعاونيات و ،األندلسي يف مالي ثكّراال ة النسائية ملنتجيتعاونيال وتبّين أمثلة(. 3100الزراعية/برنامق األغذية العاملي، 

ملنظمربات  من أجل الربط املباشر بني احملاحيل واملستهلكني، الدور احليربوي  ديدة اجلتواق األ وتكوين، ةاحلليب الكيني

 (.01واإلطار  4واإلطار  5اإلطار أنظر أححاا احليازات الصغرية )

 
 

 الكّراث األندلسي يف منطقة سيغو يف ماليتعاونية "بنكادي" النسائية الصغرية ملنتجي  1اإلطار 
 

حعوبات يف احلصربول   واجهت النساء األعضاء يف تعاونية "بنكادي" النسائية الصغرية ملنتجي الكّراث األندلسي يف منطقة تيغو يف مالي

 30ولكن من خالل التواحل والتالقي مربع   على تعر جيد ملنتجاتهن، وبسبب نلك، كن غري قادرات على استتثمار وتوتيع إنتاجهن.

مجعية حغرية أخرى للنساء من منتجي الكّراث األندلسي، متكّن من الدخول إىل تعاونية فاتو جيغي األكرب للمزارعني. وقربد اتربتثمرت   

دخربال أفضربل وفرحربة    خمزنا للكّراث األندلسي وتّوقت احملصول يف مواقع نات أتعار أفضل ما وّفر للنساء  04تعاونية فاتو جيغي يف 

امرأة منتجة للكّراث األندلسربي   431عضو  4 311إنتاجهّن.وحاليا، تضم عضوية فاتو جيغي البالغة . لالتتثمار يف مشاريعهّن وتوتيع

 من اللواتي راعت عمليات التعاونية احتياجاتهن وشواغلهن.

 .(ألف 3102الفاو ) املصدر:
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 أصحاب احليازات الصغرية تعاونيات احلليب الكينية وقطاع 4اإلطار 
 

، وحلت حكومة جديدة إىل مقاليد احلكم مع تفويض قوي لتطبيربق اإلحربالحات. ويف قطرباع األلبربان، أطلقربت احلكومربة       3112يف عام "

مبربربادرة إلعربربادة "املذتسربربات التعاونيربربة الكينيربربة لصربربناعة األلبربربان" إىل ملكيربربة القطربرباع العربربام ولتنشربربيط القطربرباع. فأعيربربد تربربأميم املذتسربربة يف 

مليربون دوسر   3.5مليربون شربلن كربيين )أي     343لقاء مبلغ  3113واتتكلمت عملية إعادة شرائها يف فرباير/شباط . 3112يونيو/حزيران 

 03أمريكي(. ومت تغيري امسها الذي أحبح "املذتسات التعاونية الكينية اجلديدة لصربناعة األلبربان كمربا مت تعربيني يلربس انتقربالي مربن        

حياء تعاونيات حناعة األلبربان وحتسربني إدارة هربذه املذتسربة. وقربد أثربين علربى تلربك         عضوا من أجل إدارتها واختذت خطوات إلعادة إ

اإلحالحات لنجاحها الكبري. فقد حصل إنعاش جربذري للمذتسربة ولقطرباع األلبربان بشربكل عربام وخصوحربا لفربرص منتجربي األلبربان مربن            

ى الصربعيد الربوطين ارتفربع حجربم تصربنيع      أححاا احليازات الصغرية. فازدادت التنافسية ما أتهم يف حتسربني األتربعار الصربافية. وعلرب    

. كما أن مدخالت احلليب اليومية للمذتسربة قربد تضرباعفت    3113مليون لو يف عام  223إىل  3113مليون لو يف عام  032احلليب من 

األلبربان  . وقد أدى إنعاش تعاونيات حربناعة  3115لو يف اليوم يف عام  411 111إىل  3113لو يف اليوم يف عام  41 111 مرات من 01

إىل حفز تطوير املشاريع التجارية اجلديدة، مثل مزودي األعالف ومزودي التلقيح اسحطناعي واخلدمات البيطريربة والتناتربلية واملاليربة.    

وقد مسح لتجار السوق الصغرية النطاق بتشغيل متاجر شرعية لبيع احلليب ومشتقاته وعمليات النقل اليت كانت تعترب غري مشربروعة يف  

 وتلقوا الدعم من أحد املشاريع اهلادفة إىل حتسني معايري النظافة. املاضي

 Kanyingoc (3115.)و Atienoاملصدر: 
 
 

 إنشاء أسواق جديدة تربط مباشرة املنتجني باملستهلكني 01اإلطار 
 

)مبربن فربيهم أحربحاا احليربازات     كجزء من عمليات التنمية الريفية اجلديدة املصممة ملعاجلة إخفاقات السوق املختلفربة، بربدأ املزارعربون    

الصغرية( بتطوير منتجات وخدمات جديدة، تولد املزيد من القيمة املضافة لكل وحدة، ويتم تسويقها بشكل متزايد بطرق مبتكربرة. ومربن   

ق خالل تشييد بنى حتتية جديدة ووضع ترتيبات مذتسية جديدة تربط املنتجني باملستهلكني، بدأت تولد حاليا شربرائح جديربدة للسربو   

 تندرج ضمن األتواق العامة.
 

وحيدث نلك على تبيل املثال، مع املنتجات الغذائية عالية اجلربودة واملنتجربات اإلقليميربة املتخصصربة واملنتجربات الطازجربة واحملليربة        

وخدمات السياحة الزراعية و"الطاقة اخلضراء" وخدمات الرعاية وحيانة املنرباظر الطبيعيربة والطبيعربة وإنترباج التنربوع البيولربوجي. وعربرب        

فقات واملعامالت املناتبة ميكن توليد يموعة واتعة من الفوائد املتبادلة. ويشري برنامق للبحوث األوروبية املقارنربة  التموضع الدقيق للتد

مليربارات يربورو    5حنربو   3111إىل أن القيمة املضافة الصافية اإلضافية املقدرة اليت مت توليدها من خالل تلك األتواق قربد بلغربت يف عربام    

 Yeكما تنتشر تلك األتربواق يف الصربني )أنظربر    . (Ploeg ،3115ة وهولندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وإتبانيا معا )يرلندا واململكة املتحدآل

(. وتربز يف الربازيل أيضا بعض األشكال املثرية لالهتمام اليت أنش  بعضها من قبل حركات ألححاا احليربازات  Wu ،3101و Raoو

(. وقربد أجربري حتليربل    Belik 3101و Shikiو Schneider( )أنظربر  PAAيربد احلكومربة )   على اآلخرالصغرية )مثل إيكوفيدا( وبعضها 

 Jingzhong (3103.)و Schneiderو Ploegمقارن لتلك األتواق من قبل 
 

 أصحاب احليازات الصغرية وتعدد األنشطة واالقتصاد الريفي غري الزراعي 3-0-2

 

على مستوى األراضي، خباحية حديثة العهربد  احليازات الصغرية وليس تعدد األنشطة، على مستوى املزارعني أححاا 

نلربك   تعدد األنشطة، مبربا يف ف .والتنمية أم يف املناطق النامية يف دول منظمة التعاون نلك نتواء أكا ،لالقتصادات الريفية

 (.Mayaud ،0444ظاهرة جديدة يف فرنسا )األنشطة غري الزراعية، ليس 

 

ين خالل القربرن العشربر   النقل وعملية "العصرنة" اليت حصلت يف أوروبا ارتباطا وثيقا بثورة زارعوترتبط عملية ختصص امل

الطربالع علربى نبربذة تارخييربة     ، لWallon ،0433و Dubyاحلربرا العامليربة الثانيربة )أنظربر      واليت تسارعت وتريتها بعد



 

32 

خربالل السربنوات اخلمسربني املاضربية     السربائدة  لالطالع على النزعربات   Gaigné ،3103و Chatellierفرنسا، و خبصوص

 (.على وجهة النظر األمريكية بهذا الشأن لالطالع Cronon ،0440و ،والعوامل احلامسة

 

هربو الربنمط الشربائع     البيئات اليت يكربون فيهربا تنربّوع األنشربطة    مستوى أعلى من املخاطر يف على الزراعة  ختصص وينطوي

 احلضرية غري الزراعية )مربن خربالل اهلجربرة(    األنشطة الريفية، وكذلك األنشطةإن ف ف مع املخاطر.ستواتيجيات التكّي

أن تنويربع  برب  وجيربب اإلدرا  . اإلنترباج الزراعربي   يفاستواتيجيات املعروفة جيدا للتعامل مع حالربة عربدم الربيقني     من هي

والصعوبات والتحديات اليت تواجهها نظم  القيود بسبب قد ظهرت يف الوقت الراهن العهد بسمة حديثةاألنشطة ليست 

 كافربة يف املائة مربن   51 يف كان الرجل أو املرأةاألزمة األخرية يف أوروبا،  اندسعقبل  حتىف. على الزراعة ةالقائم ةطاألنش

 وقربد أنربتق نلربك، قبربل األزمربة، نسرببة تراوحربت بربني         وظيفة مدفوعربة األجربر خربارج املزرعربة.     يشغالناملزارع اهلولندية 

 هولنربدا  علما أن ،زارع يف هولندااتتمرار معظم امل ستتحالالتعدد لألنشطة هذا  لدخل املتاح. ولوسيف املائة من ا 41و 21

 رينوآخرب  Laurent مربن قبربل   فرنسربا  عربن بيانربات لاثلربة    اتربتنبطت وقربد   .عصربرية القطاعات الزراعية األكثر  أحد متلك

هربو   تعدد األنشربطة  ويف إيطاليا،لديها "أنشطة مرحبة أخرى".  بدوام كامل فأكثر من نصف املزارع اليت تعمل .(0445)

بربدوام  تعمربل  اليت  النشاط املكثفة ةاملتخصصهو أن املزارع  األهملعل األمر ويف املائة من يمل املزارع.  41كثر من أمسة 

 أغلربق أيضا يف هولندا، وخاحة، الدامنر  في ف. ضعيفة جدا يف األزمات اسقتصادية واملالية احلالية هاقد أثبتت أن كامل

 (.Mayaud ،0444) أبوابه من تلك املزارعالعديد 

 

علربى حربد   الريف"،  يف التوتع احلضري"فإن ما يعرف برب. الريفيمن العامل  مواقع عدةيف  جتري عملية أخرى ولكن مثة

يعين عملية نشوء املدن يف املناطق  ،( يف الربازيل3110) Eduardo Del Grossiو Graziano da Silva ما وحفه كل من

علربى األنشربطة    مربع اعتمرباد الكربثري مربن املربزارع      ة،الزراعرب قطاع  كثر تعقيدا للديناميات خارجأ يشري إىل واقعما  ،الريفية

 Deiningerيف كولومبيربا )  تبربني هربذين الربنمطني فقربد لوحظرب      تأمربا التكربامال   .علربى حربد تربواء    الزراعية وغري الزراعية

 Zhangو Fanاحليرباة الريفيربة اجلديربدة يف الصربني نتيجربة السياتربات العامربة املطبقربة )         وهي تصربيغ  (،Olinto 3110و

 ( إىل جانربب تربأثري  3115وآخربرون   Zhangمستوى عاليا من خلربق فربرص العمربل احلربر )     اليت تشهد( Zhang ،3114و

بلربدان أفريقيربا جنربوا    كمربا أن  (. Xiaomin ،3114و Zongzhangتطربوير البنيربة التحتيربة علربى اإلنتاجيربة الزراعيربة )      

(. Dorosh ،3113و Hazellو Haggbladeتنويربع العمالربة الريفيربة )    مسربار  ة على قربدم وترباق يف  تائرالصحراء الكربى 

ن اسقتصرباد الريفربي غربري الزراعربي يف     فربإ Hazell (3100 )و Wiggins يف الفوة األخربرية  أجراه للبيانات وحبسب تنقيح

البلربدات   ايف املائة )وهذا س يشمل فقط القرى بل أيضرب  33و 31أفريقيا جنوا الصحراء الكربى يشكل نسبة تواوح بني 

 يف املائة إنا أخذنا يف اسعتبار القوى العاملة يف القرى. 01الريفية( أو 

 

عمليربة   لربيس يربرد  هربو  و ،املعاحربرة من املشهد العام للزراعربة  ع جدا من األنشطة جزءا س يتجزأ هذا النمط املتنو يشّكلو

مسربة هيكليربة للزراعربة     التاريخ ، بل ألنه كان عرباحتياجات األترة الزراعة س تكفي لتلبية لرب"تنويع" تبل العيش لكون

يف أمريكربا   كمربا نربرى   ،املنرباطق الريفيربة   عمليربة تكثيربف   تلك التنويع تدعم نزعة. وعلى حد تواء يف الشمال ويف اجلنوا

والسياتربات  من خالل السياتات املتعلقة بالبنية التحتيربة  ميكن تعزيزها بواتطة السياتات العامة وريقيا؛ الالتينية أو أف

 .(Wu ،3101و Raoو Ye( واليت تستهدف خصيصا املناطق الريفية )فييت نام)الصني و الصناعية
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. بلدان منظمة التعاون والتنميربة املوحوفة يف الديناميات تتوافق مع عملية التغيري اهليكلي  تلكما إنا كانت  واضحاليس و

أفريقيا جنوا الصحراء الكربربى مربن حنربو     حصة تكان الريف يفتراجع مع  التوتع احلضريعملية  إن اتتمرتحتى و

)إدارة الشربذون اسقتصربادية واسجتماعيربة لربدى األمربم       3121يف املائة من يموع السكان حبلول عام  34يف املائة إىل  54

يف أفريقيربا،  . وتربوف يسربتمر السربكان الريفيربون والزراعيربون بالتزايربد       ةالواجع معتدلرب هذا  وترية فإن ،(3100املتحدة، 

تربكان   أما. 3131تكان الريف بعد عام  مع زيادة مطلقة يف 3121حتى منتصف  عدد السكان أغلبية الريفيون تيشكل

مليربار   0.0يبلغ يمربوعهم  ترب )حبيربث   نسربمة مليربون   221بنسرببة  سيزيدون ف الكربى الريف يف أفريقيا جنوا الصحراء

ويربدور  (. White ،3103و Fréguin-Greshو Loschهلربم )  ا مطروحربا خيربار لن تكون اهلجرة إىل خارج الرببالد  نسمة( و

ل؛ اقيصبح خطوة فعالة يف مسارات اسنتالظروف اليت من شأنها أن تتيح لالقتصاد الريفي غري الزراعي بأن  قاش بشأنن

دراتربات فرديربة عشربوائية مربن أجربل      اسعتمرباد علربى    واتع، كما ويتوجربب على نطاق مفقودة األدلة التجريبية  فما زالت

 ،أترباليب ويف منرباطق خمتلفربة   وات زمنية خمتلفربة وعلربى نطاقربات و   اجلدوى العامة املمكنة يف فافواضات بشأن  تكوين

(. أما نهق املراقبة Dorosh ،3113و Hazellو Haggbladeعدم التجانس يف األطر املذتسية )فضال عن النسبة الكبرية ل

 بعربض  ، إس مبوجربب يطبربق  فنربادرا مربا   -على فوة متوتطة األجربل   اتتقصائية دراتةإىل  نفسها األترحيث ختضع  -

وقد يظربن  (. Isinika ،3100و Aryeeteyو Djurfeldtأنظر من اجلهات املاحنة واألكادمييني ) اسلتزامات طويلة األجل

من شأنه أن و العاملي اجملموعيكلي على أتاس اهلتغيري لاملنطلق ل اسقتصاد الريفي غري الزراعي "املتنامي" هو أّن البعض

 يف عربالقني ال مربن املربزارعني   لبيربة اغلف تكّيرب  عمليربة مبثابة  هيعتربون توف آخرينيذدي إىل زيادة الدخل، يف حني أن  أن

س يربذدي إىل  ، األمر الذي الصمود علىاهلدف اقتصار مع ولكن  ،من خالل مزيق من اتواتيجيات التنويع ،شرا  الفقر

 النمو اسقتصادي.

 

 الدور يف النمو االقتصادي 3-0-1

 

البلربدان األقربل    س تربيما يف وكثري من البلدان، لزراعة أححاا احليازات الصغرية دورا رئيسيا يف اسقتصاد الوطين تذدي 

 حبسربب حاليربا،   تضم صغرية يف أفريقيا جنوا الصحراء الكربىال احليازاتزراعة " ( أّن0443) Delgadoويذكد  .منوا

يف املائربة مربن النرباتق     33يف املائة من إمجربالي البضربائع املصربدرة، و    02، وة من إمجالي الوظائفيف املائ 22، التقديرات

. احلصص يف الكثري من بلربدان املنطقربة أعلربى مربن هربذا املسربتوى بكربثري       احمللي اإلمجالي يف املتوتط، على الرغم من أن 

أحربحاا   حربادرة عربن   اومعظمهمرب املربواد األوليربة الزراعيربة،     القيمة املضافة يف التصنيع علربى توريربد   ويعتمد ثلث إىل ثلثي

من يموع البضائع املصدرة يف املنطقة،  ثل السلع الزراعية األولية حصة كبريةمتوعالوة على نلك، . احليازات الصغرية

كانربت األوضرباع   وهنا أيضا مصدرها الرئيسي هم أححاا احليربازات الصربغرية )...( وعلربى الربرغم مربن تلربك اإلجنربازات        

 ."على وجه اخلصوص حعبةالكربى  اسقتصادية ألححاا احليازات الصغرية يف أفريقيا جنوا الصحراء

 

بشربرط أن يربذدي    ،لكنة هامة للسلع واخلدمات لذين يعيشون يف الفقر توقا داخليةا الكبرية من الناس ل اجملموعةتشّك

بشكل جزئربي حاليربا. وميكربن للتحسربينات      لدخل وتوزيعه. غري أن هذه اإلمكانات مستغلةدوره يف توليد ا النمو الزراعي

د فتسرباع  ،أن متارس أثرا مهما وكبريا على أبعاد السوق الداخلية الريفينياجلوهرية يف القدرة الشرائية هلذسء األشخاص 

 على نلك. ية. ويعترب أداء الصني مثال وافيابالتالي على التخفيف من تأثري األزمة اسقتصادية احلال
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الريفربي  لنمو ا ل"حمرك هو على وجه اخلصوص وقد يكون. قد يسهم النمو الزراعي إىل حد كبري يف النمو اسقتصادي العامو

وآخربرون،   Zhang( حبسب ما تظهره التجربة الصينية مربثال ) Dorosh ،3113و Hazellو Haggbladeغري الزراعي" )

 (. Goodhue ،3113و Rozelleو Mohapatra؛ 3115

 

تتميز بقوة خاحربة يف البلربدان الربيت تهربيمن     وهي التنمية ككل بني النمو الزراعي و ومثة آليات تدعى "روابط النمو" تصل

"روابط بربرب  وس تربيما فيمربا يتعلربق   (. Dorosh ،3113و Hazellو Haggbladeالصربغرية ) أححاا احليربازات   فيها زراعة

 النمربربربو الزراعربربربي القربربربائم علربربربى احليربربربازات  تربربربياق أنهربربربا تكربربربون يف أضربربربعف حاستهربربربا يف  ثبربربربتفقربربربد استربربربتهال " 

(Haggblade وHazell ،0454 وJanvry وSadoulet ،0442)  زراعربربة أحربربحاا احليربربازات تكربربون قويربربة يف  ولكنهربربا 

وآخربرون،   Delgadoيف زيادة اإلنتاج وتكوين جزء كرببري مربن السربوق الداخليربة.)      قد تساهم يف الوقت نفسهالصغرية اليت

 (.Roudart ،3113و Mazoyer؛ 0445

 

هربم حيفربزون مبيربع مربا يعربرف      ما ينتق أححاا احليازات الصغرية مبعربدست كافيربة وحيققربون مربداخيل متناميربة ف     عندو

فربإنا   يعترب نلك مسة اتربواتيجية. يف فوات األزمات اسقتصادية، اآلجرة" اليت تنتق يف الصناعات احلضرية.  برب"السلع

أو /العمالربة الريفيربة و   إىل توتيع نطرباق  حاجة كبرية أيضازيادة إمجالي اإلنتاج الزراعي، إىل جانب احلاجة إىل  ،تبرز

م بكثري مربن أشربكال الزراعربة الواتربعة النطرباق      إمكانات أهيازات الصغرية زراعة أححاا احلل فإن، الريفيزيادة الدخل 

 من حيث اليد العاملة. ،واألقل كثافة

 

 األهمية البيئية 3-0-3

 

ذثر علربى  أن ترب  مربن خالهلربا   لزراعربة ل ة ميكربن كثرية، وهنا  طرق عّدموضع نقاشات العالقات بني الزراعة والبيئة  كانت

 .أن تكون متضاربة للغاية جربّراء نربدرة األراضربي    زراعة أححاا احليازات الصغرية والبيئةميكن للتفاعالت بني و. البيئة

من خالل تطربوير   من األراضي ونلك الشحيحة املوارد ألقصى حدأححاا احليازات الصغرية  ففي حاست كثرية يستغل

يف الربيت تكربون   هذه النظم، و. ء املائيةاألشجار والثروة احليوانية أو حتى تربية األحيا تشتمل على متنوعة، غالبا ما نظم

 ذتسربات اجتماعيربة  مباألتربواق احملليربة و  بوغالبا ما تكربون مرتبطربة    تتسم بشدة كثافة املعرفةكثري من األحيان تقليدية، 

 (.3114. )مبادرة التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية، حمددة متكينية

 

الزراعربة   نظربم  اسخنراط يفبرب أحربحاا احليربازات الصربغرية     على ندرة األراضي، يقربوم  عويضلتبغية ايف حاست أخرى، و

الوبيربة   لألمسربدة واملبيربدات اسحربطناعية أو    الكثيربف تربتخدام  سا ، قربد يربذدي  يف مثل هذه احلاستو. املكثفة املتخصصة

يف معظربم   وأنربه  س تربيما التلربوث  إىل وية، والتشبع الغربذائي(،  إىل اختالست خطرية )نضوا املياه اجلوفللمواشي  املكثفة

يف بعض املناطق مربن أوروبربا والوسيربات املتحربدة      مثالهذا هو احلال . مناطق بأترهامثل هذه النمانج على  تطبقالوقت، 

هربذه   معظربم تضطلع و هلا "الثورة اخلضراء" هي اآلن موضع تشكيك واتع، تجرّولك املمارتات اليت وت. والصني واهلند

ى املزرعة أو املناظر الطبيعيربة  ومستتعزيز منانج أكثر تنوعا، على لو خلفض اتتخدام املدخالت يف عمليات حاليا البلدان

 لنظام الزراعربي عمومربا  لمثل هذا التغيري (. وينطوي 3102برنامق األمم املتحدة للبيئة )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية و

 . يف أحيان كثرية اتتثمارات مادية على أيضاواملعرفة  اتتثمارات مهمة يف على
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املنرباطق   وخاحربة يف املنرباطق القاحلربة و    املنرباطق سبب يف بعض تاألراضي، أن ي ندرة وس تيما، أيضا نقص املواردل وميكن

التصربدي   ويسربتوجب . ا يذدي إىل تدهور األراضي واتتنزاف الوبربة ميات، غّذتجريف املبوالرعي اجلائر ب ،شبه القاحلة

 .اإلدارة املستدامة لألراضي واملياه باجتاه مجاعية مارتاتمبواتتثمارات مجاعية ستتعادة األرض ب عموما العملية هلذه

 

ف التّكيرب  ظربروف  يفبعربد   بنسبة أكربو البيولوجي يف املوقع،لتنوع ا علىحغار املزارعني دورا أتاتيا يف احملافظة ويذدي 

على ترببيل  (. 3102وآخرون  Kullالبيئية واسقتصادية وحتى اسجتماعية املتغرية )مثال  تلسياقامع ا املتواحل الوراثي

يف  البيولربوجي مربن خربالل احلفربظ يف املوقربع     التنوع   أنشأت النساء نظاما ضمن اجملتمع احمللي حلفظاملثال، يف اهلند، 

نات أهميربة يف  أربعربة أو مخسربة أو تربتة حماحربيل      توجربد اليربوم   بالكادالسالست احمللية. فبعبارة أخرى،  واملزرعة، أ

. (Swaminathan ،3101عدة مئات من احملاحيل ) يف املاضي هنا  تيف حني كانبالنسبة إىل السلة الغذائية،  السوق

ق استربتوائية  أحربحاا احليربازات الصربغرية يف املنرباط    املناطق املعتدلة املناخ، لطاملربا قربام املزارعربون     يف احلال وعلى عكس

حربغار املربزارعني   يربذدي  وأخريا، (. Garrity ،3101األشجار يف مزارعهم مستخدمني إياها لعدة غايات )ستتفادة من با

حربد كرببري    لربيت تعتربرب إىل  ايف احلفاظ على التنوع البيولوجي احليواني والسالست احملليربة،  وغريهم دورا حيويا والرعاة 

 اجلفاف وأالقاتية ظروف مع التكيف هذا التنوع البيولوجي والسالست األحلية يوغالبا ما . كثري من األماكنال يف ةهددم

األمر  استتيالدربامق هامة لوحتتوي على مادة وراثية فريدة من نوعها هي احلرارة الشديدة أو األمراض استتوائية، و وأ

 (.3103والزراعة، يف عامل يهدده تغري املناخ )منظمة األغذية  بعد الذي جيعلها أكثر أهمية

 

 والربيت غالبربا مربا تربرتبط     ،الزراعربة  ختلف خدمات النظم اإليكولوجيربة الربيت تقربدمها   مب التوعيةتذدي يف بعض البلدان، و

ختربص منطقربة معينربة، إىل خلربق فربرص       أو/زراعة أححاا احليربازات الصربغرية، و   نطوي عليهاتاسعواف بالقيم اليت ب

دمات )السربياحة،  خبرب نات جربودة عاليربة( أو    حمددة )منتجات نتجاتمب مرتبطةت أتعار تلع حمددة. وقد تكون لتثبي

 قد تكربون علربى شربكل مربدفوعات    ونوعية املياه، يف  معينةساهمة تعوف مثال مب طط خاحةخبوحيد األمسا ( أو  والصيد

 (.Neves ،3100و Lipperمقابل اخلدمات البيئية على تبيل املثال )

 

 يشملها نشاطهمأن املنطقة اليت ومبا من املزارعني يف العامل،  يشكلون السواد األعظم الصغريةأححاا احليازات ومبا أن 

(، لربن  2الشكل أنظر  البلدان تكاد تشملها كلها من املساحة الزراعية يف مجيع أحناء العامل )ويف بعض ا كبري ال جزءتشك

كفرباءة  برتبط األهميربة البيئيربة   وت. أححاا احليازات الصغرية دون مشاركة ومبادرةبزراعة مستدامة بيئيا  ةكون هنا  أيت

برباء( وعلربى    3114ألربف؛   Pimentel ،3114)اسعتمرباد علربى الطاقربة األحفوريربة     مثل  رئيسيةمع باراموات الزراعة، 

سبل لتحسني كفاءة اتتخدام موارد نظم أحربحاا احليربازات   ال أما إجياد (.3100وآخرون،  Foleyالنووجني املركب )

 . ر الزراعة برمتهايالطريق لتطو مهدفسي ،الصغرية

 

 األهمية االجتماعية والثقافية 3-0-7

 

لكربثري مربن الفئربات    هربو كونهربا تضربم ا    ،ومسرباعدتها  تطوير زراعة أححاا احليازات الصغرية وراء دوافعالأهم  لعل أحد

 .والبشريةاسجتماعية  للتنمية ألوتعااملفتاح  هاحترر يشّكلاليت  اسجتماعية
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)منظمربة   البلربدان الناميربة   يف املائربة مربن القربوة العاملربة الزراعيربة يف      42يف املتوتط  النساء اللواتي يشكلنوهذا ينطبق على 

 املستوى العلمي املتدني وعلى الشيوخ. نويى الشباا وعل (ألف3100األغذية والزراعة، 

 

والربيت س تربزال    الزراعربة  قطاع مالنا يف يف املاضي قد وجدتكما ينطبق على العديد من يموعات األقليات العرقية اليت 

مجاعربة الكيلومبولربوس يف الربازيربل     ،ومن األمثلة على نلربك . واجهتها لم اليتالتعالي على الكثري من حاست الظحتاول 

قائمربة علربى    أنشأوا زراعربة ن املزارع فليربيس يف كولومبيا )وهما يموعتان من العبيد السابقني الذين هربوا يف املاضي مالو

خصوحربا يف  و. علربى نلربك   ل آخربر مثرب  هواألمريكتني  يفالشعب اهلندي و (.أححاا احليازات الصغرية يف املناطق النائية

 وبالنسربرببة إىل تلربربك. قطربرباع الزراعربربة يفمنتشربربرة يف كربربل مكربربان  جنربربد هربربذه احلربرباستوبوليفيربربا،  كربربوادورإودول مثربربل بربربريو 

 .دعما لتحررهامباشرة بصورة زات الصغرية زراعة أححاا احليا جيب تطوير ،اجملموعات كافة

 

 وتربرد الروايربات   رقصربات الو وتربيقى املو فنربون ال ية ملفتة ومنّوعة منثقاف يازات الصغرية أيضا نخرية ححاا احلأ وميثل

  Henri Mendrasالعربامل الفرنسربي باسجتمرباع الريفربي     إليه يشري جزء من هذا الواث الثقايف هو ماو. عماريةاملندتة اهلو

 وهربي . زراعة أححاا احليازات الصغرية نظم املعرفة الكثرية اليت تشملهاإىل ّلة." ويشري هذا املفهوم بتسمية "فنون احمل

منرباط  واألقربدرة مذهلربة علربى التكيربف مربع خصوحربيات الربنظم اإليكولوجيربة احملليربة           على مربر الربزمن ومتثربل    قد تطورت

 . ىل املوارد احملليةإيستند أتاتا  للغاية مثمرنظام  إىلالزراعة  حتويلعلى تمعية واجمل

 

 التحوالت اهليكلية وزراعة أصحاب احليازات الصغرية 3-3

 

 لبلربدان ينبغربي ل زراعة أححاا احليربازات الصربغرية،   من أجل ؟" و"ما جيب القيام به؟" القيام به ميكنحتديد "ما بغية 

حتقيربق األمربن الغربذائي والتنميربة     يف ، وس تربيما زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية،      وأهميتها د أدوار الزراعةحتدأن 

 وإىل حتولاستتثمارات يف الزراعة، وبالتالي التطلع إىل املستقبل  نلك من منظوروينبغي أن يتم . (0-3املستدامة )القسم 

وتنرباهض يف  يف بعض األحيربان،   اليت تدعمالقوى الفاعلة يف خمتلف القطاعات،  ومن الضروري مراعاة. سقتصادوا القطاع

 . املناتبة لسياتات واستواتيجياتاتصميم من أجل لزراعة وزراعة أححاا احليازات الصغرية، اأحيان كثرية أخرى، 

 

تطور كل منهمربا مربرتبط   ف. لتحقيق نلكتنمية اسقتصاد ككل هو املفتاح وبني فهم العالقة بني تنظيم قطاع الزراعة كما أن 

اخليربارات الربيت ميكربن     داعياتوهربوامش املنرباورة وترب   بالتربالي حاجربة إىل فهربم حتوستهمربا وتفاعالتهمربا       هنربا  و ،باآلخر

 .  تنفيذ هذه اخليارات وأخريا ما ميكن إنشاؤه من أجل ،اختانها

 

الزراعة واسقتصرباد )مربن حيربث    للتحول اهليكلي لكل من  جدا ختلفةاملو املتنوعةسياقات الر يتصو إىليهدف هذا القسم و

زراعة طبيعة اإلجراءات املطلوبة لو اتتتذثر إىل حد كبري يف نوع استتثماروغريها(، واليت  واإلنتاجية السكانيةالوكيبة 

 أححاا احليازات الصغرية.

 

لتنميربة  لي ولألمربن الغربذائ   زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية يف كربثري مربن البلربدان أتاتربية         تعتربرب  رأينا، وتبق كما و

يف حربنع السياتربات، بالنسرببة     ومن املهم مراعاة السياق احملدد يف أنواع خمتلفة من السياقات. ولكنها تندرج. املستدامة
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السياتربات الربيت   بالنسرببة إىل  كمربا  تياق التحوست اهليكليربة،   أححاا احليازات الصغرية يف املوجهة إىللسياتات إىل ا

   التحوست اهليكلية حبد ناتها.ة حصول تكييف/ضبط كيفيتهدف إىل 

 

 الت اهليكلية االقتصادية والزراعيةالسبل املؤدية إىل التحو 3-0-3

 

تلربك   بربدأت  وقربد . اهربذ  إجيازهربا يف تقريرنربا  التحول اهليكلربي، وحنربن س نربدعي     موضوعرية كثأكادميية  مذلفات تتناول

؛ Mellor ،0450و Johnston) الناميربة البلربدان  األربعينيات وتلته دراتربات عربن   يف  C. Clarkمع نشر كتاا  املذلفات

Johnston ،0431 ،0432 واملذلفات األخرية بقلم )Timmer (0455 ،3113و )Beyerlee وde Janvry وSadoulet 

يوفر التحول اهليكلربي  و. (3113البنك الدولي، )الزراعة من أجل التنمية" "تقرير ب ( اليت عّمقت اإلطار اخلاص3114)

 . طار لتحليل مساهمة الزراعة يف التنمية اسقتصاديةاإل

 

علربى  تطربور ثالثربة مربتغريات    من خربالل   ،التحول اسقتصادي والزراعي بصيغة جتريبية( تبيل 3113) Timmerيصف 

 ،الناتق احمللربي اإلمجربالي   منالزراعة  وحصص ،الناتق احمللي اإلمجالي نصيب الفرد من أي اسقتصاد الكلي:مستوى 

 .  الوظائفيموع  حصصها منو

 

النرباتق   منحصص الزراعة  فيه تنخفض يظهر "السبيل الكالتيكي" الذيعرب البلدان،  كلها املتغريات مجععندما يتم و

مربن اجملتمعربات الزراعيربة     يشربري إىل انتقربال  التنميربة، مربا   حتقيربق  الوقربت و  مرور مع العاملةالقوة  منواحمللي اإلمجالي 

 يف البلربدات  مليف املائربة مربن السربكان يف العربا     31ففي يومنا هذا يعربيش أكثربر مربن    جملتمعات احلضرية، ا باجتاهوالريفية 

 (.3103واملدن )األمم املتحدة، 

 

 بلربدان  معظربم يف و الصناعية يف أواخر القربرن الثربامن عشربر،    حقبة ثوراتهمهذا املسار يف الدول األوروبية بدءا من  وقد اّتبع

اليابان( خربالل السربنوات   و كورياوالدول اآلتيوية )مجهورية ( الربازيلو املكسيكيف أمريكا الالتينية )كما هو احلال مثال 

 اسقتصربادات إىل مسربتويات أعلربى مربن اإلنتاجيربة يف الزراعربة،       تلربك  استتثمارات تربدرجييا وقد دفعت . األربعني األخرية

بربدعم مربن استربتثمارات العامربة     والربري،   إىل جانربب يف كربثري مربن األحيربان     املدخالت،من  باسرتباط مع مستويات أعلى

 ولكن مع إهمال مراعاة العمالة أو البيئة يف أحيان كثرية.واخلاحة، 
 

. العرباملني و السربكان  منرب  يفربوق  غربري الزراعيربة   القطاعات يف العمالةهذا املسار الكالتيكي حقيقة أن النمو يف  ن خلفمكوت

النظربام  ويوكربز نلربك يف    د من العمالة الزراعية،حي أنيف الزراعة ليد العاملة يف ا املقتصدةتطوير التكنولوجيات ومن شأن 

مربن   العمالةوحترير ( Lawrence ،3113و Burch؛ Stamoulis ،3115و Pingaliو McCulloughالزراعي الغذائي )

التكنولوجيربات  مل تكربن  . بني الزراعة والقطاعات األخرى من اسقتصاد متوتط دخل الفردأجل الصناعة، مع التقارا يف 

 للمعايري وتوحيد كيزووب، الفين ريالتغيفتسببت بعملية من " احلجم من حيثيف الزراعة "حمايدة  لليد العاملة املقتصدة

متوتط حجم كما مييل إىل اسخنفاض  22املزارع ومييل عدد. ختصص يف عملية اإلنتاج، لصاو الوحدات األكثر إنتاجيةو

                                                           
" التقليدية الربيت كانربت تربدعم    الالتيفوندياواحلقيقة أن يف أمريكا الالتينية، كان القطاع الذي شهد أكرب وأعمق مستوى من الواجع هي حيازات "  22

 األرجنربتني(  األقليات املتحكمة باألراضي بواتطة مزيق من القوى اسقتصادية )مثل ستيفونديا القطن الضخمة يف مشال شرق الربازيل ومنطقة تشاكو يف

 ولكن أيضا بفضل السياتات الزراعية اهليكلية )اإلحالحات الزراعية(.
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نالحربظ   حربني (، حتربى  Newell، 3101و Liptonو Eastwood) اسرتفرباع  اإلنترباج الزراعربي إىل  املزارع الربيت تسربتمر يف   

 (.Aubert ،3114و Perrier-Cornet؛ Llambí ،3101و Kirstenو Wiggins) الصغرية احلجم املزارع اتتمرار

 

مربا النمربو مربن حيربث احلجربم      إححاا احليازات الصغرية أتفرض القوى اسقتصادية على "، الكالتيكييف هذا النمونج "

ض عربدد املربزارع حتربى وإن تزايربد     ينخفتونتيجة لذلك  راض حبال كانوا أقل تنافسية من املزارع األكرب حجما.وإما اسنق

روج" مربن  اخلرب "خيربار   كانربت تشربجع  ادية الظروف اسقتصرب وفيما يتعلق بأححاا احليازات الصغرية، فإن . السكان عدد

 ومبربا أن قربادرة علربى تربوفري فربرص عمربل لألجيربال الشربابة،         البلربدان األخربرى(  القطاعربات األخربرى )أو    مبا أنالزراعة، 

 الداخلية وغري نلك(.وإمكانيات اهلجرة  التعليملو  الزراعة )من خالل  واخليارالفرحة  متنحهمالسياتات العامة 

 

 اهليكلي عرب البلدان يف فرتة زمنية معنية واملسارات املاضية لبعض الدول احملددةالتحول  1الشكل 

 

ARG MEX 

ARG 

MEX MYS 

MYS 

BRA 

BRA 

TUR 

TUR 

EGY 

EGY 

PHL 

PHL 

AZE 

AZE 

NGA 
NGA 

IND 

IND 

GHA 

GHA 
UGA 

UGA 

CHN 

CHN 

ETH 

ETH 

 حصة الزراعة من يموع الوظائف

 حصة الزراعة من الناتج 
 اإلمجالي احمللي

 

 لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي
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 الوظربائف يمربوع   مربن ويبني احملور العمودي حصة الزراعة . الناتق احمللي اإلمجالي نصيب الفرد من : يقيس احملور األفقي لوغاريتمالعلويالشكل 

 ةعربن الفربو  مربن حيربث متوتربط البلربد     النرباتق احمللربي اإلمجربالي )النقرباط السربوداء( بالنسرببة للبلربدان الناميربة،          مربن البيضاء( وحصة الزراعة  املربعات)

الناتق احمللي اإلمجالي،  من وحلصة الزراعةالزراعة  من اليد العاملة حلصص عرب البلدان تراجعا منتظما جدايظهر التحول اهليكلي و. 1112-0225

 . الناتق احمللي اإلمجالينصيب الفرد من  مبوازاة ارتفاع

 

النرباتق احمللربي    نصربيب الفربرد مربن    وغرباريتم ل)احملور العمودي( ومن يموع الوظائف  حصة الزراعة خبصوص: مسارات بلدان حمددة الشكل السفلي

الصربني  حتربتفظ  و( 0225-1112املتوتط للفوة ) البلدانعرب النمط السائد  املائلنحنى وميثل امل. 0225و 1192اإلمجالي )احملور األفقي(، بني عامي 

. أمربا النقرباط   يف حني ختسر نيجرييا نسبة من اليربد العاملربة أكربرب مربن الربنمط     نمط ال ( أعلى مناألكثر تسطيحا سارامليف الزراعة ) العاملة اليد بنسبة من

 . 0225-1112املظللة فتشري إىل املتوتط اخلاص بالفوة 

 

 .Sadoulet (3101)و de Janvryمقتبس من املصدر: 

 

بأن نلك جيب أن يكون تبيال "عامليا" للتنمية الزراعية. ولكربن هنربا  علربى     23يف الفكر التنمويهنا  اقتناع قوي وملح و

 األقل مالحظتان اثنتان تناقضان وجهة النظر تلك: 

 

هربل  ف. (5الشكل  أنظر " )"املسار الكالتيكي عن اإلمنائي هامسار من حيثبشدة  ختتلف، بعض البلدان الرئيسية أوس ف

 فيمربا يتعلربق برباألمن الغربذائي والتنميربة      أنهربا تتبربع مسربارا أنسربب لظروفهربا اخلاحربة      يعين نلك أن أداءها غري كاف؟ أم 

صوحربا يف الصربني   )خ يف قطرباع الزراعربة   اليد العاملةمن خالل احملافظة على نسبة كبرية من ، مثال املستدامة اسقتصادية

 (؟ولو بدرجة أقل ،يف اهلندو ،مع القيود املفروضة على اهلجرة إىل املدن
 

                                                           
 حنن س نعين أن تلك األعمال ترّوج لفكر قياتي ولكّن اتتخدام هذه األعمال باعتبارها "املعيار" قد يكون مضلال.   23

 الصني

 ماليزيا

 نيجرييا

 اهلند

 أوغندا

 لوغاريتم نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجالي

 حصة الزراعة من جمموع الوظائف
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يف آتربيا، وإىل   "الثورة اخلضربراء " الكالتيكي الذي أهلمالتحول  مسار الكامن وراء والزراعي الفيننمونج ال أمسى، ثانيا و

املفربرط علربى املربدخالت     ويعربزى هربذا التشربكيك إىل استكربال     .اآلن وتسرباؤل  كيكشرب تموضع حد أقل يف أمريكا الالتينية، 

دخالت، س تربيما  املرب  رتفاع يف تكلفربة سا جراءوقد تعزز نلك . ماعيةاسجت وتأثرياته السلبية على البيئة وتبعاتهالصناعية 

 تستهلك كميات كبرية من الطاقة مثل األمسدة. تلك اليت 

 

مثربل الربديناميات    حمددة تسود ظروف وطنيةوالتمحيص بشكل أدق يف العوامل املسببة للتحول اهليكلي. ولذلك، جيب 

يف  ودينامياتهربا  لزراعربة لمنربو النرباتق احمللربي اإلمجربالي واألهميربة النسرببية       نصيب الفرد مربن  السكانية، ومستوى ومعدل 

هذه السياقات اسجتماعيربة والسياتربية املختلفربة إىل مسربارات خمتلفربة      قد تفضي و. القطاع، وغري نلك هيكلواسقتصاد، 

 بالنسبة إىل الزراعة وأححاا احليازات الصغرية. جدا من التحول

 

( لربدور املربزارعني   وس جيب اخللط بينها وبني املراحل املختلفة للتنميربة ) شديدة التناقضخمتلفة وأحيانا  مساراتهنا  و

 . أححاا احليازات الصغرية يف التنمية
 

 وبشكل عام، تواوح هذه املسارات بني:
 
 احلجم زارع املتوتطةاملمن ظهور قطاع وتدرجيي وتراجع قطاع أححاا احليازات الصغرية، الو املضبوطتمايز ال (0)

 ؛احلديثة جدا )كما هي احلال يف شيلي(

املربزارع الكرببرية واملربزارع    تعزيربز التكامربل الربوظيفي بربني      حترباول  الربيت و اليت ختضع إىل إدارة حربرحية ثنائية وال (3)

 ؛الصغرية )الربازيل، املكسيك(

وتربط  و آتربيا وشربرق   الكثيفة السربكان يف احلال يف البلدان  هيكما  قائمة على الفالحنيال طويلة األجلالزراعة الو (2)

يف إىل أن يوّلربد النمربو اسقتصربادي    أوغندا(، على األقل لفربوة طويلربة   ومالوي و واهلند يت نامفيو الصنيأفريقيا )

 ؛املزارع. وعلى مر العقدين األخريين فرص العمل فيمكن القيام بتوطيدما يكفي من  املناطق احلضرية

حربيانة املنرباظر الطبيعيربة    أي )ما يعرف باخلربدمات اخلضربراء والزرقرباء     مسار رابع بالظهور، أدى فيه تقديمبدأ  (4)

وإنترباج الطاقربة والتخفيربف مربن ظرباهرة       واسحتفرباظ بامليرباه   البيولربوجي واحلفرباظ علربى التنربوع     الطبيعيةوالثروات 

يف و. كربل منطقربة  ب واخلاحربة لية اجلربودة  إنتاج األغذية عاإىل جانب  دورا هاما( احلراري وما إىل نلكاسحتباس 

يكربون  أمريكربا الالتينيربة وآتربيا،    ويف أمرباكن حمربددة مربن     هذا املسار الناش  الذي يربز يف أوروبا وأيضا يف كنربدا 

 ؛أححاا احليازات الصغرية غالبا اجلهات الفاعلة الرئيسية

زراعة أححاا احليازات الصغرية على حنو  فيها دفعُت، يف احلاست اليت النشاط وقفوأخريا، هنا  عمليات  (3)

 . بالتالي قدرتها على استتثمار فتخسر أقصى حدود التحمل إىل متزايد

 

مرتبطة جدا بالنوع الثالث فيما أجزاء أخربرى  أجزاء من أفريقيا  جنبا إىل جنب. فهنا ختلفة املسارات املقد توجد هذه و

ول ولكن معظمها يسعى جاهربدا  بني النوع الثاني واأل يكا الالتينية تواوحوبعض مناطق أمرتعتمد النوعني األول والثاني. 

اسضربطرابات   أو املنتشربرة علربى نطرباق واتربع     األزمات اسقتصربادية واملاليربة   النوع الثاني. ولكن من املمكن أيضا أن لتوطيد

وتربوف  املنرباطق احلضربرية    إىلن عربن العمربل   العاطلو يلون سوفف)ثالثا(:  باجتاهتحدث تغيريات تمبابوي( ز) السياتية
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مربن   لعيش يف املناطق الريفية )كما حيدث يف معظم أجزاء أوروبا الشرقية ولكن أيضا يف اجلزء الغربيل  جديدةتبال يبنون

 (.وأمريكا الالتينيةأوروبا 

 

 ددةاختذت ضمن يموعة عريضربة مربن العوامربل احملرب     ةهي نتيجة خيارات ماضي اليت سحظناهااملواقف واملسارات إن 

س ميكربن  و. واخليارات السياتية اسقتصاديةوالتحوست  غرافيةوالدميالكلي واجلزئي، مبا يف نلك األمناط  على املستويني

ني الكلربي  عات على املستويأن ننظر كيف تقوم النز وعلينا. يرد اتتقراء للماضي أن تكون املسارات املستقبلية أن نتوقع

 .ستتثمارات يف املستقبلواجلزئي اليوم بصياغة خيارات ا

 

 ّركات التحوالت اهليكلية 3-3-3

 

املنرباطق   رئيسية هي: الدميوغرافيا يف ا نزعاتحتكمه متنوعة جزء من حاستهي زراعة أححاا احليازات الصغرية  إن

املوارد الطبيعيربة  برب  التمتربع كاتب اإلنتاجية يف الزراعربة وغريهربا مربن القطاعربات، و    ملسرعة النسبية الالريفية واحلضرية، و

 زراعة أححاا احليازاتلألدوار اليت ميكن لسياق العات بصياغة وتقوم هذه النز. (وما إىل نلك واملياه)األراضي املنتجة 

 . والتغذية العقود القادمة، لتحقيق األمن الغذائي ويفاليوم  الصغرية أن تذديها

 

 الدميوغرافيا والسكان يف قطاع الزراعة

 

ايربد مربن حيربث فربرص العمربل      زتراحت إنتاجية املربزارع ت يف أوروبا، يف نهاية القرن التاتع عشر وأوائل القرن العشرين، 

علربى نطرباق واتربع إىل املربدن وإىل األمربريكتني       يهرباجرون املاليني من املربزارعني األوروبربيني وعمربال املربزارع      راحواألرض و

 لليد العاملربة نات التكنولوجيربا الكثيفربة    صدةتأما األمناط املق. اجلديدةفرص العمل وتبل العيش توجد وأتواليا، حيث 

قد نتجت عن عملية عصرنة الزراعة وعن جانبية فربرص العمربل يف القطاعربات األخربرى     فلتحول الزراعة يف بلدان الشمال 

الزراعربة بشربكل حرباد    ت أعربداد العرباملني يف   يف أوروبا والدول املتقدمة األخربرى، اخنفضرب  . )الصناعة واخلدمات( واخلارج

أنشربطة غربري   بغالبا مربا تربرتبط    عالوة على نلك وهيحمدودة من السكان اليوم تستمد دخلها من الزراعة، ووحدها حصة 

 األنشطة غري الزراعية للزوج أو الزوجة(. زراعية )وس تيما 

 

. الربدميوغرايف  احتوهلرب  مل بعربد تسربتك  مل والربيت النمو السكاني القربوي   ناتوهذا يتناقض بشكل كبري مع املناطق والبلدان 

شربطني  ارعاية السكان غري النبلتحدي املتمثل يف اسشوا  ( لياض تكان املناطق الريفية )س تيما يف أفريقيا وآتهذا يعّرو

 (White ،3103و Fréguin-Greshو Losch) الزراعربة  غربري وإجياد فرص العمل للشباا يف قطاعات اسقتصاد األخرى 

 تكان الريربف ة والزراع وس تزال يموعات السكان املعتمدين على. لزراعةل يةتتيعابسقدرة االيتجاوز النمو السكاني  إن

  .يف حصتها من السكان املعتمدين على الزراعةيف آتيا، يف حني حققت أمريكا الالتينية استتقرار  تتزايد
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فربإن  القائمة على اليد العاملربة،  تلك  لالتتثمار، خصوحا هاولدين أميكن  اليت غرايف والفرصوالتحول الدميبوفيما يتعلق 

 غربري الناشربطة   الناشطة من السكان مقارنة باحلصربة  احلصة تقيس اليت"نسبة النشاط"  يتمثل يف ةرئيسيال اتتغريامل أحد

السربكان يف تربن    ايف يكربون دميوغرق نسبة النشاط هذه مربن احلالربة حيربث "يف املرحلربة األوىل مربن اسنتقربال الرب       لوتنط .منهم

حبربال وجربدت الظربروف     -" إىل مرحلة ثانية يصبحون فيها ناشربطني و" حصة عالية من الشباا غري الناشط الشباا مع

 بتقدم السكان يف السّناملرحلة الثالثة وترتبط . "العائد الدميوغرايف"لالقتصاد تعرف برب تقدم مكافأة لكنة –املناتبة للنمو 

(Losch وFréguin-Gresh وWhite ،3103 .) 3)تراوحربت بربني    نشاط عاليةوقد اتتفادت بلدان شرق آتيا من نسبة 

بشربكل   هربذا الوضربع   يتنرباقض و. ((4الشربكل  )شخص ناشط مقابل كل شخص غري ناشط يف العقود الثالثة األخرية  3.4و

ولكربن مربن املتوقربع أن تشربهد هربذه النسرببة        .حيث توجد أدنى نسبة للنشاط يف العربامل النربامي  أفريقيا، احلال يف كبري مع

حرباست النسرببة املتدنيربة للنشرباط قيربدا إضربافيا علربى         وتفربرض  ل الدميوغرايف.م التحّوازديادا بطيئا مع الوقت مبوازاة تقّد

 مبا أن الدخل الذي يولده السكان الناشطون جيب أن يستخدم ملساندة اجلزء غري الناشط من السكان. ،استتثمار

 

الشربباا   أفواج من ازدياد نسبة النشاط، حبكم التعريف، حبال كانت هنا  أعمال تقدمها إىلقاليم أن تستفيد لألميكن و

اليت األفواج  زيادة أفريقيا جنوا الصحراء الكربى )مع أن الضغط تيزيد يف 4ويبني الشكل . الذين يدخلون توق العمل

 ،3133سربنة يف عربام   شربخص يف ال  مليربون  33 مليربون شربخص يف السربنة إىل حنربو     03من  ،تدخل تنويا إىل توق العمل

احة اهلند( مربع احلاجربة إىل   خب)و الوتطى جنوا آتياويف عاما(  03يف غضون  مليون عامل إضايف 221 أي ما يموعه

املطروحة هربي  فتصبح األتئلة . 3131حتى عام ومن اليوم  يف السنة مليون شخص 23إجياد فرص عمل جديدة حلوالي 

هربل ترببل التنميربة الزراعيربة     مبا فيه الكفايربة ستربتيعاا القربادمني اجلربدد؟      قوياالتنويع اسقتصادي  هل تيكون التالية:

 يفيف الزراعربة و  القليلة العمالة، بدون بدائل أخرى للتوظيف، قابلة للحياة اقتصاديا وتياتربيا؟ هربل تتربيح استربتثمارات    

تكون قربادرة علربى احلفرباظ علربى     هربل ترب  و ؟زيربادة حربادة يف إنتاجيربة األرض   صربول  حزراعة أححاا احليازات الصربغرية  

  للكدح يف العمل الزراعي؟ مع تصديها يف الوقت نفسه العمالة، مستويات عالية من
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 نسحححب النشحححاا )يف األعلحححى( واألفحححواج السحححنوية الحححيت تحححدخل إىل أسحححواق العمحححل )يف األسحححفل(  4الشكل 

 (3111-0411يف أقاليم معينة )
 

 

 

 

 متناقضةأربعة أمثلة 

 

عمليربة   يف مسربتقبل  البحربث علربى   ناتسرباعد  مالمححتديد عدة  على التعداد العاملي للزراعة املستقاة منالبيانات تساعدنا 

 . التحول يف الزراعة
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 .(، حمدث حبسب آخر البيانات2102) Whiteو Fréguin-Greshو Losch: مقتبس من املصدر

 

 أفريقيا جنوا الصحراء الكربى

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

 جنوا ووتط آتيا

 شرق آتيا

 

 أفريقيا جنوا الصحراء الكربى

 

 آتيا جنوا ووتط

 

 آتيا شرق

 

 أوروبا

 

 أوروبا

 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاري 
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واسخنفاض احلرباد   التوزيعإعادة  تياتات مع تأثري ،الربازيلأربعة مالمح قطرية خمتلفة: ونعرض فيما يلي، كأمثلة، 

لحربوظ يف  املخنفاض سزيادة عدد احليازات وا مع ،اهلندو، اهكتار 31حوالي إىل  ات من األراضييف متوتط حجم احلياز

فرنسربا   لربدينا  ثم)وميكننا اإلشارة إىل نلك بتسمية املالمح اآلتيوية(؛ ومن  هكتار 0.3متوتط حجم احليازات إىل حوالي 

 2مقابل  ،4قسمت على أكثر من فرنسا حيث يف أقوى وهو  –يازات احل مع اخنفاض قوي يف عدد ،والوسيات املتحدة

، بينما يف اهكتار 31 بنسبة تقارا الرباألرض احليازة من فرنسا زيادة حافية يف متوتط حجم ويف  -يف الوسيات املتحدة 

 .هكتار 311-031 بني املساحة يواوح يبدو أن متوتطالوسيات املتحدة 

عدد احليازات ومتوسط حجمهحا يف كحل محن الربازيحل والواليحات املتححدة األمريكيحة واهلنحد          تطور 01الشكل 

 (3111-0421وفرنسا )

 

 

 

 .9040: منظمة األغذية والزراعة دراملص

 

 عدد احليازات )باملاليني(
 

 متوتط احلجم )باهلكتارات(
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( عربن  0فسربتنتق )  اخليربارات للمسربتقبل  وقد تشكلت اهلياكل احلالية بفعربل التطربور املاضربي والقربرارات السياتربية. أمربا       

( عن القرارات الربيت تتخربذها البلربدان اآلن    3ص معاجلتها و)خيالنزعات والديناميات احلالية، اليت تتسم باجلمود فيما 

 .توف تتخذها سحقا بشأن توجه اقتصادها وزراعتها وقطاع أححاا احليازات الصغرية لديها واليت

 

 زيادة اإلنتاجية

 

يف اإلنتاجية  (. وقد خضعت هذه التغيرياتTimmer ،0455التحول الزراعي ارتباطا وثيقا مبكاتب اإلنتاجية )ويرتبط 

التكنولوجيربات والظربروف السياتربة لتوجيربه مربا يسربمى        إىل دراتة معمقة تهدف إىل حتديد دور الوكيبربة احملربددة بربني   

الربتغريات يف أتربعار   و علربى الفربوارق   للتكنولوجيربا واعتمادهربا،  برب"التغيري الفين املستحث" حيث تيقوم التوليد اسنتقائي 

 (.Ruttan ،0453و Hayamiالعوامل نات الصلة )

 

 ( علربربى أنهربربم "فقربربراء ولكربربن فعربربالني" أداء دور رئيسربربي يف هربربذه 0454) Schultzويفربربوض بربربالفالحني، الربربذين يصربربفهم 

)علربى   الفنية يف مرحلة مبّكرة من األعمربال التجريبيربة  التحوست، مبا أنه قد مت اسعواف بقدرتهم على تبين التغيريات 

 ( بناء على التجربة اآلتيوية يف الغالب.Ruttan ،0435و Binswangerتبيل املثال، من قبل 

 

التنمية الربيت تربذدي إىل احلربد     املنظور التارخيي، س توجد أمثلة عن اتتخدموا( ومذلفني آخرين 3113) Liptonوتبعا لرب

ادات حربادة يف إنتاجيربة زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية. ولكربن فخرباخ الفقربر األخربرى املسربتمرة            من الفقر بدون زيرب 

(Barrett وCarter ،3103  أو يف البلدان اليت بقيربت ،)( يف البلدان اليت زادت فيها اإلنتاجية بشكل حاد )كما يف آتيا

يف أفريقيا، فتشكل حجة للوتائل املختلفة ملعاجلربة  راكدة نوعا ما مقارنة بالنمو السكاني، كما هو احلال فيها اإلنتاجية 

 هذه املسألة.

 

( ويظهربر نلربك يف   Dorin ،3100وتتسم التغيريات التارخيية يف اإلنتاجية بقدر كبري من عربدم التجربانس بربني األقرباليم )    

 . 00الشكل 

 

، يف دول منظمة التعاون والتنمية وبلدان اسحتاد السوفياتي السابق حتققربت الزيربادة يف مسرباحة كربل عامربل زراعربي       فأوس 

( من خالل استتثمارات يف امليكنة والقدرة على توليد تلك استتثمارات، غالبا بدعم قوي من الدولة. وطبعا، 00)الشكل 

احلاست املتباينة، مل ميكن اتتنساخ هذا النمط من امليكنربة  وقوة العاملة الدميوغرافيا وأهمية قطاعات الزراعة يف ال بسبب

 والعصرنة بدون أن توتب عنه تبعات اجتماعية تلبية.

 

 ، من حيث إنتاجية األرض، لدى آتيا أعلى مستوى بني األقاليم كافة، س بل أنه أعلربى مربن املسربتوى املسربّجل يف    ثانيا 

 تصربلح  ذ منتصربف الثمانينيربات. وتوجربد هربوامش مربن التقربدم يف األقرباليم الكرببرية حيربث         بلدان منظمة التعاون والتنمية من

مشال أفريقيا، واسحتاد السوفياتي السربابق  و استتثمارات لزيادة مستوى إنتاجية األرض، وخاحة يف إقليم الشرق األوتط

 وأفريقيا جنوا الصحراء الكربى.
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 )يف األعلححى(، واإلنتححاج عححن كححل هكتححار )يف الوسححط(    املنححاطق املزروعححة عححن كححل عامححل زراعححي    00الشكل 

 (3112-0430واإلنتاج عن كل عامل زراعي )يف األسفل( حبسب أقاليم  العامل )
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 منظمة التعاون والتنمية 

 تابقا السوفياتياسحتاد 

 الالتينيةامريكا 

 أفريقيا جنوا الصحراء الكربى الشرق األوتط ومشال أفريقيا

 آتيا

منظمة التعاون 

 والتنمية

 آتيا

 أمريكا الالتينية

الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

 جنوا الصحراء الكربى أفريقيا

 اسحتاد السوفياتي تابقا

مت جتميع هذه البيانات ومعاجلتها بواتطة دراتة "أغرميوند" التوقعية اليت جتمع بني البلدان حبسب التصنيفات اليت توحلت مالحظة: 

 Dorin (3100) مقتبس مناملصدر: إليها اخلربة اجلماعية يف تقييم النظام البيئي لأللفية. 

 منظمة التعاون والتنمية 

 اسحتاد السوفياتي تابقا

 أمريكا الالتينية

الشرق األوسط 
 وشمال أفريقيا

 آتيا

 جنوا الصحراء الكربى أفريقيا
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 وبربني  األراضربي  إلنتاجيربة  يعربال السربتوى  امل بني املزيقفإن عامل زراعي،  اليت ينتجها كلاملواد الغذائية  إىل ، نظراثالثا 

منظمربة التعرباون    خمتلف جدا عربن نلربك الربذي نربراه يف بلربدان     كثافة اليد العاملة يف آتيا يذدي إىل وضع املستوى العالي ل

 . والتنمية
 
يبلربغ   أنيتوقربع   ثحيرب  3131إىل عربام   املذديةالفوة الزمنية زيادة إمجالي اإلنتاج الزراعي يف إىل هنا  حاجة واضحة و

إلنترباج  ل املنشودةالزيادات  دورا حموريا يف تذديزراعة أححاا احليازات الصغرية  كانت إناو. نروته تكان العاملعدد 

( Sadoulet ،3101و de Janvry، مسرباهمة مهمربة يف التخفيربف مربن الفقربر )     يف الوقت عينربه ، فلعلها تساهماإلمجالي، 

 .بشكل حادأتعار املواد الغذائية  ترتفععندما  ويكتسب هذا اخليار أهمية . وتعزيزها األتواق الداخلية وتوطيد

 

 يف ضوء التحوالت العامليةيارات لزراعة أصحاب احليازات الصغرية اخل تطوير 3-3-2

 

 Houcadeو Dorin عربرض ، Timmerو Lewis أّلفهربا التحربول اهليكلربي الربيت     بشربأن تتنادا إىل األعمربال الكالتربيكية   إ

 :اثربنني  العربامل علربى حمربورين   مربن   الرئيسربية  األقرباليم اإلنتاجية يف  نزعاتهلم  ( يف عمل أخري3102) Benoit-Cattinو

 .غري الزراعيةالزراعية و القطاعات الدخل بنية هّو( 3)؛ الزراعة منشطني االن ( حصة السكان0)

 

يظهربر اسنقسربام   ف انقسامني رئيسيني.( 03)الشكل  3113و 0411هذا التحليل للتحوست اليت حدثت بني عامي  ويبّين

البلدان اليت متر مبرحلة انتقالية و بلدان منظمة التعاون والتنمية يفصلهو األمين واأليسر من الشكل و اجلانببني  األول

 الناشربطني عدد السكان  تزايد الرئيسية )مع األقاليم يف البلدان النامية عنشطني يف الزراعة( االسكان الن تناقص عدد )مع

الزراعربة   قطرباع  الربدخل بربني   هربوة آتيا وغريهربا مربن املنرباطق الناميربة، مربع زيربادة        بني الثاني قسامنويربز اس. يف الزراعة(

 زراعربي  قطرباع  البلربدان الربيت لربديها    الضوء على التحديات اخلاحة اليت تواجههربا نلك ط يسّلو. والقطاعات غري الزراعية

لربدخل  ل املتزايربدة  اسخربتالست مربن   واليت يتوجربب عليهربا التطربور يف تربياق     واقتصاديااجتماعيا  جداوهام  كثيف العمالة

 . بقية قطاعات اسقتصادب)وفرص توليد استتثمارات( مقارنة 

 

الفقربر، وإنترباج املزيربد مربن      أححاا احليربازات الصربغرية مربن    وانتشالاألترة زيادة دخل حتديات كما يسلط الضوء على 

 إس أن تأتي من مصدرين اثنني فقط:ذه الزيادات يف الدخل وس ميكن هل. املضافة للعامل الواحد القيمة
 

  شربطني  اإىل السربكان الن  وظائف لكنة ميتقد حعوبةالصغرية مع  احليازات لعامل الواحد يف مزارعازيادة إنتاجية

الربيت   ،يف الوقت نفسربه  ،القيمة املضافةزيادة  هذا يعينو. مواكبة اسجتاهات الدميوغرافيةمن أجل  ،يناملتزايد

 تتحقق على مستوى املزرعة.

  ملنتجربات الزراعيربة،   با لمنربتجني فيمربا يتعلربق   ل أعلربى  أتعار املعيشية املعتمدة على بيع األغذية:وبالنسبة لألتر

وهربذا يربدل   . عاليربة القيمربة  المنتجربات نات  للاألتواق احلضرية املتنامية لتوفري فرص وببالطلب املتزايد  مدفوعة

بيع منتجربات  من أجل أححاا احليازات الصغرية من جانب األتواق  علىمزدوج"  على أهمية وجود "اعتماد

 املزيد من األغذية األتاتية.شراء ونات قيمة أعلى 
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لضربمان   السالتل الغذائيربة هو تنظيم النظم الغذائية وفاملذكورين أعاله  بالبعدينإىل حد كبري يرتبط  الذيالبعد الثالث أما 

س تربيما علربى   و عمال مربأجورا، بالدرجة األوىل من القيمة املضافة املتولدة على امتداد السلسلة الغذائية  هام يكون جزءأن 

لحكومربات ومجيربع أحربحاا املصربلحة، وخصوحربا      ول. إىل املربزارع واملنرباطق الريفيربة    يعربود أن مستوى املزرعربة، وثانيربا،   

ية بتخصيص املزيد مربن  خيار األتر غري الزراعوتوف تعكس احلالة  حتقيق نلك.ل يذدونه من أجاملستهلكني، دور هام 

وميكربن ربربط نلربك برباسعواف بالسربلع واخلربدمات       . ستربتهال  الغربذاء   ها املنزليربة من نفقات أكرب اجزءورمبا ة القيم املطلق

 . زراعة أححاا احليازات الصغريةاألخرى اليت تنتجها 

 

 (3117-0471التحوالت اهليكلية ) 03الشكل 

 

 

 

شربطني يف الزراعربة )احملربور األفقربي،     االسربكان الن  تطربور لاملعدل السنوي الواكمي ب( 1فيما يتعلق ) 0222و 1122بني عامي  لألقاليمسارات النسبية امل

احملربور العمربودي،   ) الدخل لكل عامربل بربني الزراعربة والقطاعربات اسقتصربادية األخربرى       ةهّوتطور ل الواكمي ( املعدل السنوي0زيادة حنو اليمني(، و)

كانربت   وكلما زاد طربول املنحنربى  . 0222الوضع يف عام : همنهاية الس. 1122يف عام  اإلقليم املعني حالةأحل الوضع = . األعلى( باجتاه تناقص اهلوة

 لأللفية. النظام البيئي األقاليم وفقا لتقييم. أترع عمليةال

 

 .Benoit-Cattin (3102)و Houcadeو Dorin : مقتبس مناملصدر

  السكان الناشطون يف الزراعة

 (0791)زيادة عن عام 

 (0791هوة الدخل بني الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى لكل عامل )تناقص عن عام 

 املسارات املوجهة إىل األعلى تشري إىل التقارا

 

 (0791هوة الدخل بني الزراعة والقطاعات االقتصادية األخرى لكل عامل )زيادة عن عام 

 األتفل تشري إىل التباعداملسارات املوجهة إىل 

 

 

LAC 

 

MENA 

 

SSA 

 العالم

 

sAsia 

 

eAsia 

 

eOECD 

 

TRAN 

 

aOECD 

 

eAsia = شرق آتيا 

sAsia  =جنوا آتيا 

LAC  = أمريكا الالتينية والبحر الكاري 

MENA = أفريقيا الشرق األوتط ومشال 

eOECD = البلدان األوروبية اآلتيوية ملنظمة التعاون والتنمية 

aOECD  =البلدان األخرى ملنظمة التعاون والتنمية 

TRAN  =اسقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية 
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 خرباص  بشربكل وتصح هربذه املقولربة طبعربا    . ألمن الغذائييف حتقيق ازراعة أححاا احليازات الصغرية دورا حامسا تذدي 

وهربذا هربو    ،السربكان مربن   األكربرب جلربزء  إىل اللدخل بالنسرببة   االزراعة هي القطاع اسقتصادي الرئيسي ومصدرتكون حيث 

 . الزراعة كمصدر أتاتي للدخل حملالقطاعات اسقتصادية األخرى  فيهايف كثري من البلدان اليت حلت  كذلك احلال

 

نمربانج  الكرببرية و اليربازات  احل تتسربم بهيمنربة  مع تعربايش النمربانج الربيت     ،الزراعةقطاع  تبعهاليت ياسارات املتنوع  ويبّين

وأن زراعة أححاا احليربازات   وجود بدائل القاعدة، هم فيها أححاا احليازات الصغرية اليت يعتربخرى يف البلدان األ

 . املطروحة الصغرية هي جزء من اخليارات

 

هربام  بامل اسعواف من قبل اجملتمربع فإن اليوم،  الواتعة النطاقيف مجيع البلدان، وحتى يف تلك اليت تسود فيها املزارع و

زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية      مينح أن تذديها،زراعة أححاا احليازات الصغرية لاليت ميكن املختلفة  واألدوار 

 اهليكلية. تثمارات" يف خضم التحوستلالت تبيل" ما يرتم معاملجدوى، ومكانة خاحة 

 

 البلربدان الربيت   ، واليت هي علربى وجربه التحديربد تلربك    ضخمة اإلتقاطات الدميوغرافية زيادة  تتوقع فيها اليتيف البلدان و

أحربحاا  عربة  اتذدي زر ف وتبل العيش،ئبل أيضا املولد الرئيسي للوظا الغذاء وحسب إلنتاج أداة  ةالزراع فيها س تعترب

احربة األرض  خبو يف املوارد وندرة  تعاني تلك البلدان نقصا يف الغذاءيف كثري من األحيان و. احليازات الصغرية دورا خاحا

البلدان هي أيضا األكثر عرضة خلطر تغربري املنرباخ    وتلك. بسبب نقص الوتائل ستتغالهلا بشكل أكثر كفاءة تتفاقم واملياه

 ألف(. 3103 )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية،

 

 تذديهاالذي ميكن أن  املتعددة األدوار إىل نظراإىل استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغرية،  تلك األموركل تدعو 

تشربتد احلاجربة    توفري الغذاء والدخل حيثجلهة  املتعددة أدوارهاإىل لتنمية املستدامة، ونظرا وا الغذائي األمن يف حتقيق

هربو األكثربر    ،القيمة املضربافة  حصة أكرب من حتقيقلمساعدة على ولاتتخدام استتثمار لزيادة اإلنتاجية ويبدو أن . امإليه

 على املدى الطويل.الصغرية  احليازة حاحبةز قدرات األترة عزيو أنه يطورمبعنى  اتتقاللية
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 ؟املطلوبة ما أنواع االستثمارات - 2

 

 إىل (، يهدف هربذا الفصربل  4يف زراعة أححاا احليازات الصغرية )الفصل  اتيف الطريق إىل األمام لالتتثمار البحثقبل 

 أو خيارات استتثمار. وحف بعض الفئات الرئيسية لالتتثمارات

 

وأدوار  (0نظام القيود املفروضة على اتتثمارات أحربحاا احليربازات الصربغرية )الفصربل      بوحفقمنا يف الفصول السابقة، 

لسربذال:  ل فكوّنا خلفية قويربة (، 3القتصاد )الفصل ل التحول اهليكليوأهمية زراعة أححاا احليازات الصغرية يف تياق 

 طربور تحباجربة إىل ال احليازات الصغرية زراعة أححاا  ححيح أّنزراعة أححاا احليازات الصغرية "؟  استتثمار يفملا "

 . اليت تعرقل قيامها بذلكالقيود  ولكنها تواجه يموعة من

 

ولكربن أيضربا علربى     املزرعةأوس على مستوى  املطلوبة،فهما أفضل ألنواع استتثمارات  القيود تلكالتغلب على  يستوجبو

إىل و. لكنربة علربى مسربتوى املزرعربة    أو جعلها استتثمارات  تيسري من أجل تكون مطلوبةغالبا ما  وهيمستويات أوتع، 

 . حعبااستتثمار  أيضا ما جيعل هي ةقلة استتثمارات السابقفإن حد كبري، 

 

بربني  ميكربن التمييربز بشربكل مفيربد     وكيفيربة التغلربب عليهربا،     استتثماراتز هذا التقرير على القيود املفروضة على يرّكإن و

 :التتثماراتلالفئات الرئيسية 
 

ويراها أححاا احليازات الصغرية بشربكل   .احملدودة استتثمارات يف األحول اإلنتاجية منتتألف الفئة األوىل  (0)

 ؛  (0-2أو حيتاجون إىل استتثمار من أجل حتسني مزارعهم )القسم   يريدونملموس حني
 

. القيربود املفروضربة علربى استربتثمارات     اليت تسمح بالتغلربب علربى  ية" تمكينال" استتثماراتوتضم الفئة الثانية  (3)

استتثمارات الربيت  إنها القيود يف املقام األول:  نظامب بسهولة عن طريق ربطهااستتثمارات  وميكن وحف تلك

عمربل  (، واستربتثمارات الربيت تسربمح بتحسربني     3-2األحول اإلنتاجيربة )القسربم    تتثمارات يفسإطالق ابتسمح 

 حتمربربي (، س تربربيما املذتسربربات الربربيت 4-2، واستربربتثمارات يف املذتسربربات )القسربربم  (2-2األتربربواق )القسربربم  

 .استتثمارات

 

أحربحاا احليربازات الصربغرية     استربتثمارات الربيت يقربوم بهربا    بربني   ، من املفيربد أيضربا التمييربز   باإلضافة إىل الفئتني أعالهو

القطرباع  أي فئات أخربرى مربن أحربحاا املصربلحة:     جيب أن تقوم بها تلك اليت بني أنفسهم، بشكل فردي أو مجاعي، و

 واخلاص وغريها.العام والقطاع اخلاص واستتثمارات بني القطاعني العام 

 

 على مستوى املزرعة استثمارات أصحاب احليازات الصغرية يف األصول اإلنتاجية 2-0

 

وغربري املنربتظم واملخصربص لتلبيربة      املتربدني دخل والرب  متوقربع غربري   حصول أي حدثطر خل والتعرض إن الفقر وقلة األحول

إنتاجية هذه لتعرقل استتثمار. ولذا فإن املسألة األوىل تقضي بزيادة  ، جتتمع كلهااسحتياجات األتاتية بالدرجة األوىل
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 القيمربة إضربافة  بالتالي زيادة اإلنتاجية و ويكون اهلدف ومحاية الدخل الذي تولده من األخطار. ومحايتهااألحول القليلة 

أهميربة  إىل ونظربرا  . اتربتثمارات متوتربطة وطويلربة األجربل     بواتربطة تعزيز القدرة علربى التكيربف،   مع  احليازةعلى مستوى 

 وهربربو جانربربب قربربد مت التغاضربربي عنربربه يفمربربن الكربربدح،  لحربربدلإيربربالء اهتمربربام خربرباص جيربربب  ،ستربربتثمارات يف اليربربد العاملربربةا

 أحيان كثرية.

 

 زيادة اإلنتاجية 2-0-0

 

 أمجربم  احل أمن حيربث اإلنتاجية، تواء  زيادة قدرتهاباهلدف األول يقضي خصوحا األراضي، و املواردقلة توافر إىل نظرا 

دون  احليربازة مربن  ميكربن زيربادة حجربم     أوضحت املناقشة الواردة أعاله بشأن تعريف ماهية احلجم الصغري،كما و. قيمةال

إدارة و الوبربة وحتسني خصوبة  الرياألمثلة النمونجية هي و .حتسني إدارتها باألحرى عن طريق، زيادة حجم أراضيها

 .لتحسني قاعدة املوارد املناظر الطبيعية
 

حتياجات أححاا احليازات الصربغرية،  اب ونات حلة متدنية بتكلفة نقدية  فنيةتطلب حلوستهذه الزيادة يف اإلنتاجية و

 . ر العمالة احملليةوتطووارد احمللية امل بشكل أفضل شدحت وأنتزيد الكفاءة يف اتتخدام املوارد النادرة،  من شأنها أن

 

كثري من اليف وقيدا رئيسيا. ندرة األراضي  تشكل وس تيما حيث اإلنتاجيةاألكثر شيوعا لقياس  املقياس هيف الغالتأما 

بواتربطة أحربدث    ااملمكن حتقيقه والغلة القصوى املزرعة الفعلية غاّلترق بني االف متثل هيو "ة الغاّلت"هّو تربز األقاليم

 فتشربري إىل  ،املزارع املضبوطة بشكل كبريحقق عموما يف تاليت ميكن أن تإزالة أكرب قدر لكن كل القيود، أما  ،األحناف

 . للتحسني فرحة

 

 ردم هوة الغالت يعين معاجلة تنّوع الظروف اإليكولوجية الزراعية 00اإلطار 

 

إىل التقليربل مربن أهميربة     يف املائة من الغاّلت احملتملربة. ومتيربل أفضربل غرباّلت املربزارعني      31و 33تشكل غاّلت احلبوا بشكل عام بني 

للغلربة احملتملربة. وتعتربرب خصربوبة الوبربة وإدارة       الغالت احملتملة الفعلية. وتوفر النمانج البسيطة حملاكاة احملاحيل تقديرا أكثر دقربة 

الزراعيربة   لسربببني الرئيسربيني هلربّوة الغّلربة. وتوجربد إمكانيربة كرببرية لربردم هربوة الغّلربة مربن خربالل حتسربني املمارتربات              األعشاا الضارة ا

املتوتط الفعلي للغلربة، عربرب اجلمربع بربني حتسربني       يفوض التمّكن من مضاعفة يف املناطق اجلافة مثل السنغال،واستتثمارات اهلادفة. 

ة بواتطة استتثمارات والتقنيات املقتصدة للماء على الصعيدين امليداني واملناظر الطبيعيربة مربن   خصوبة الوبة وبني إدارة األعشاا الضار

عدم انتظام هطول األمطار، واليت من املتوقع أن تزيد مع تكثيف احملاحيل. وبالنسبة إىل زراعربة   أجل تقليل خماطر اإلنتاج املتأتية عن

يف فييت نام، فمع أحناف جديدة من األرز ومع النوع نفسه من استتثمارات والتحسينات الفنية، يبدو من املمكن حتقيربق   األرز البعلية

طن يف اهلكتربار   3الذرة، من املمكن التقدم والوحول إىل حتقيق بفيما يتعلق املزارع الربازيلية، مرات الغّلة احلالية. ويف  4غالت تفوق 

املهاد وتقنيات  املادة العضوية يف الوبة، إىل جانب تقنيات حصد املياه وجتنب جريان املياه من خالل ار يف زيادةالواحد إنا مت استتثم

والشربرط الرئيسربي هلربذا    خسائر النيووجني من خالل استتغسربال.   إدارة املناظر الطبيعية التقليدية، واتتخدام نباتات التتابع للحد من

 Tittonell، 3102وآخربرون،   Affholder) ات العريضة مع التنوع الكبري للظروف الزراعية اإليكولوجية.التقدم هو مواءمة هذه التوحي

 .(3113وآخرون، 
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 ،املربدخالت  أتربعار احربة  وخب النسرببية تعتمد إىل حد كبري على األتربعار  جند أنها من حيث القيمة  قياس اإلنتاجيةعند 

وتكلفتهربا   تذدي اإلتاحة احملدودة للمدخالت واملعربدات يف البلدان األقل منوا، و. املعدات واآلست أتعارعلى أيضا  ولكن

أقل اعتمادا علربى   فنيةتنفيذ حلول  . ويدعو نلك أوس إىلأحيان كثريةحتسني اإلنتاجية أكثر حعوبة يف إىل جعل  العالية

الكفاءة.  ل على املعلومات وحتسنيالقدرات اجلماعية والفردية من خالل التدريب واحلصو املدخالت اخلارجية، وتعزيز

 أحربربربربحاا احليربربربربازات الصربربربربغرية إىل املربربربربدخالت الربربربربيت حيتربربربرباجون إليهربربربربا وحربربربربول إىل حتسربربربربني كمربربربربا ويربربربربدعو

( وس تربيما فيمربا يتعلربق    0-3-2 أنظربر استتثمارات اجلماعية ) إىل تيسري (. ويدعو يف أحيان كثرية0-2-2القسم  أنظر)

زيربادة  للنزعات النسبية لألتربعار. فربإن   اإلنتاجية اسقتصادية حساتة  وتكون. الفردية هااملعدات خلفض تكاليفو باملباني

احللول اليت جتعل اتربتخدامها   ستتثمار يفإىل ااحة الوقود األحفوري واألمسدة اسحطناعية تدعو وخبأتعار املدخالت، 

بالتالي حتترباج إىل  هي املتوتط والطويل، و املدىعلى  تكنولوجيات احلد من التكلفة مرحبة للغايةوقد تكون . أكثر كفاءة

الزراعربة  و الزراعيربة يكولوجيربا  اإلحباجربة إىل زيربادة قاعربدة املعرفربة )     ، وخصوحا ألنها يف كثري من األحيربان خاص اهتمام

ة أو حتربى املربوارد املاليرب    أو اليد العاملربة يف األرض،  -"استتثمار"  أيضا تتطلب وقد. (املوارد وما إىل نلكاحملافظة على 

كمربا أن  هربو هربدف أتاتربي،     زيربادة إنتاجيربة احملاحربيل الرئيسربية    إن . املدى القصري جربدا  علىعوائد أي تنتق  ساليت 

أحربحاا احليربازات    قدرات تعزيزأما . أس يقل أهمية عنهوالنظم الغذائية جيب  نوعية وكمية التغذية للعائالتحتسني 

مربن   اجيربب أن يكربون جربزء    األتربري  استربتهال   وتنويربع وإثربراء  ، 24حنربو الكفرباف   املوجربه اإلنترباج  على تطوير  الصغرية

 ستربربتيالددورات قصربربرية األجربربل والربرب، ""احملاحربربيل الثانويربة  خطربربأ: مبربربا يف نلربربك مربا يسربربمى  ،املنسربربقةتربواتيجيات  سا

ويرببني  عرب الوحدات اإلنتاجية القريبة من املنزل علربى "نسربق البسربتنة املنزليربة".      الفاكهةواحلليب إنتاج احليوانات، و

يف حربني يفربوض القيربام    بالضربرورة،   غربري موابطربني   التغذيةنوعية  أن زيادة األمن الغذائي وحتسني أجري مذخراتقييم 

مربن مراحربل تصربميم التربدخالت: "فعلربى الربرغم مربن أن األمربن الغربذائي          بدءا أي  جذورهاباملزيد عرب معاجلة املسألة من 

تصميم مثل هذه التربدخالت  ل مل تكن هنا  نية واضحة، الزراعة  ياليف تدخالتاللتربير  انستخدميغالبا ما والتغذية 

تشربري   الوثيقةهذه  تتناوهلاالدراتات اليت  غري أن. ة"إجيابية وهام تأثريات ألمن الغذائي والتغذيةأن تكون ل مبا يضمن

م اآلثربار  كفيلربة بتعظربي  بطربرق   توّجربه أن املشاريع الزراعيربة ميكربن أن   إىل وه ميكن اتتباق هذه اآلثار يف أحيان كثرية إىل أن

  (.Levinson ،3100) اإلجيابية

 

ويعتربرب املخربزون   . األتربواق احملليربة واإلقليميربة    إىلدخول الرب  - منهربا  إنا كان هنا  فائض -املنتجات أيضا  وبوتع تلك

مربن  املنربازل   يف الفاكهربة والبقوليربات   إنترباج  واحلدائق املتنوعة مربع  احلليبإنتاج و اإلجنابية القصريةدورات نو ال الصغري

يف حربني  و. والتغذية( واألهداف اسقتصادية اسجتماعية )األمن الغذائي الرعايةمع بني أهداف ين جتالتدخالت املمكنة ال

 الوضربع  نعلربى حتّسرب   تربدل اليت قد واملثبتة النتائق التجريبية  من عدد قليليوجد هذا اخليار،  بشأنأن هنا  اتفاق عام 

 أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية  غذائيربربة أكثربربر تنوعربربا بربربني  نظربربميف الربربربامق الربربيت تسربربتهدف إنتربرباج   لألطفربربال التغربربذوي

(Masset  ،3100وآخرون.) 

 

                                                           
، Sadouletو de Janvryأنظربر )  املوجهربة إىل الشربرائح األكثربر ضربعفا."    نعين هنا إضافة "مكون الكفاف إىل السياتربات اسجتماعيربة واسفتصربادية      24

9044). 
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فتشربكل مربثال    - (Spencer ،3111و Lynamو Nweke)األفريقربي الربدفني    السربرب  املعروفة -الكسافا  تطويرحالة أما 

يموعة  عرباحتياجات السوق احلضرية ادرة على تلبية إىل الفقر وقب البيئات املائلة قليلة املتطلبات تناتقويا عن نبتة 

املفتقربرين إىل   أحربحاا احليربازات الصربغرية   . وقد جعلتها البحوث أكثر جانبية بالنسبة إىل متنوعة من املنتجات املصنعة

عامربة عربن إجنربازات    لمحربة  ( ل3114) Nwekeالبق الدقيقي وفيما يتعلق بالسيطرة على Herren (0451 ) أنظر) املوارد

الغذائيربة   النظمإمكانات واتعة لتنويع وحتسني بخل( والبقوليات إ كالفواكه) األخرى املنتجات وتتمتع. البحث والتطوير(

 الغربذائي  األمربن  لتحسربني  ارئيسربي  االبقوليربات خيربار   زراعربة تعزيربز  ويعترب  (.3114وآخرون،  Subramanyam) اليومية

 املتوفر يانا مربن النيووجني يف الغالف اجلوي  اتتخدام عرب( 3115وآخرون،  Misiko) ححاا احليازات الصغريةأل

 لتلربك ميكربن  و. احملصربول(  ، حبسربب )والربدهون  إىل الربنظم الغذائيربة   توفري الربوتينات عربو حتسني خصوبة الوبةأجل 

 تعتربرب وتربدعى   ت لفربوة طويلربة مربن الربزمن،    كانرب  احملاحربيل الربيت  و. يف توليد الربدخل أن تساهم هي األخرى  احملاحيل

تعامربل   سأنهربا  أيضربا اخلضربار والفواكربه( جملربرد     واحلبوا اخلشنة والبقربول واجلربذور والربدرنات،    " )ك"حماحيل ثانوية

مربع إيربالء    أحبحت حتتل اآلن الصدارة يف أجندات البحربوث والتطربوير  يف األتواق الدولية،  وس يتم التداول بها "كسلع"

 "جتهيربز األغذيربة"  وجيربب اعتبربار "النباتربات" أو    . ددةاحملرب  جتهيزهربا الغذائيربة وتقنيربات    هااهتمام خاص ستربتخدامات 

 25.يف اتربواتيجيات تنميربة السربوق    وبصفتها من األحول الغذائيتنوع ال بكليتها جزءا من"عادات األكل" أو "املطبخ"  وأ

يف  السربكان احلضربريني  احتياجربات   تلبيربة ة أو يف املناطق الريفيرب  الكبرية البلداتالريفية ولمناطق لالغذاء توفري  وقد أحبح

 .لزراعة أحربحاا احليربازات الصربغرية    جتاريا لكن التنفيذ اخيار -يف املستقبل  توتيعه مع إمكانية – ، منذ اآلناملدن

  أوتع.مستويات  علىولكن أيضا  احليازات مستوى علىيعزز األمن الغذائي ليس فقط  وهفويف الوقت نفسه، 

 

 القدرة على التكّيفتطوير  2-0-3

 

الطاقربات اإلنتاجيربة    جيب حتقيق املزيد من القدرة على التكيف على مستوى املزرعة واملنظر الطبيعي مربن خربالل تطربوير   

حتسني إدارة األراضربي  مثل مواجهة تغري املناخ:  النظم الزراعية، وس تيما يف يف تتقرارستنويع واحتقق الاليت  احملددة

وتطربوير   زراعربة مربن خربالل   و القصربرية،  اإلجنابيربة  نات الربدورة احملاحيل والثروة احليوانيربة   خالل من تنويعوالواملياه، 

(، وزيادة التنوع البيولربوجي يف أنربواع خمتلفربة مربن النباتربات والثربروة احليوانيربة        الفواكه واألعالف وما إىل نلك) األشجار

ونظربم   ة،تطربوير شربركات البربذور اخلاحربة الصربغرية واملتوتربط      دعم ووبية البذور ل العامة ربامقأما ال وغري نلك.، ميدانيا

هربي  ف، حبريربة  اوتبادهلرب  هاواتربتخدام  هربا حفظ حمليا واليت ميكن للمزارعني املتكيفةنشر املادة الوراثية بوالسماح  البذور

 هذه األجندة. متأحل منجزء 

 

إن ميكربن متامربا تطويرهربا معربا      -ما اآلخر هد أحدعستبفال يباحملاحيل الغذائية اخليار املتعلق و بالنقد املتعلق أما اخليار

وآخربرون،   Tschirley) الشربمولية خططربات  املاملنشربورات احلديثربة   تذيربد  و. القطربن  املتعلقة بإنترباج  استاحليف ظهر يكما 

 Gérardحالربة مربالي )  فربإن  تأثريهربا،   حيربث مقارنة السربيناريوهات مربن   لدى و ،حولاأل بالوحول إىلفيما يتعلق ( 3101

                                                           
والغربربربذاء للمربربربدن   (globalhort/-http://www.globalhort.org/about)أنظربربربر مربربربثال املبربربربادرتني الربربربدوليتني: املبربربربادرة العامليربربربة للبسربربربتنة        25

(home/en/-http://www.fao.org/fcit/fcit) 

http://www.globalhort.org/about-globalhort/
http://www.fao.org/fcit/fcit-home/en/


 

43 

تربكان املنرباطق الريفيربة    إىل بالنسبة أتواء  ق استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغريةح تفّو( توّض3103وآخرون، 

 أخبس مثنا. القادرين على الوحول إىل أغذية لفقراء يف املناطق احلضرية إىل ا أم بالنسبةوالزراعية، 

 

زراعة أححاا احليربازات   لكن للتنويع بالنسبة إىل منطجزء من هي كما أن تنمية املواشي )القطعان الصغرية والكبرية( 

نات الربدورة اإلجنابيربة   تربيربة احليوانربات الصربغرية    فربإن  . علربى مسربتوى الوفربورات    ا تذدي دورا معينامبا أنهالصغرية، 

علربى مربدار السربنة،    أن توفر دخال منتظما  اهظروف أححاا احليازات الصغرية وميكنبشكل خاص مع  تكيفالقصرية ت

ي الربذ علربى إنترباج األلبربان     األمربر نفسربه   ينطبربق و .شربديدة املومسيربة   أمناط احلصاد املواقع نات يف تهااتواتيجي  وتتضح

يف و. هالتسربويق كذلك كمية إضافية من احلليب كافية وللعائلة  الغذاء ريتوف على األقل ولكنه يستطيعتطلب بقرة واحدة ي

علربى الربرغم مربن أن الطلربب      حتد من التوتربع يف الثربروة احليوانيربة    اليت العديد من القيود هنا املناطق الرطبة من آتيا، 

يموعربة   أحربحاا احليربازات الصربغرية   يدير و. (3113وآخرون،  Thomasاملنتجات يف تزايد )تلك احلضري على مثل 

تنربوع   مع بشكل جيد تتكيف اليت[، واملاعز وغريها واألغنام واجلاموس املواشيكمن السالست احمللية ]واتعة ومتنوعة 

مربن  زيادة توافر األعالف احليوانية على مدار السربنة )  ومن املسائل احلرجة. القيود املناخية الزراعية حلفظها وحتسينها

مل تكربن حتتربل مكانربة متقدمربة علربى أجنربدة البحربوث        الربيت  املختلطة كمية( من خالل حتسني الزراعة النوعية وحيث ال

اتتغالل املربوارد الواتربعة اسنتشربار واحملّسربنة ونات الكلفربة      لنشر لارتات نية فوهنا  أيضا فرص وخيارات . والتطوير

( للحربد مربن األمربراض احملتملربة الربيت تقلربل مربن إنتاجيربة الثربروة احليوانيربة           3115 وآخربرون  Suzuki)اإلدارية املتدنية 

(Devendra وSevilla ،3113)تكيربف  هي املفتاح لتحسربني القربدرة علربى    فمثل اخلدمات البيطرية  املذتسات . أما دعم

 وكفاءته. قطاع الثروة احليوانية

 

وعلربى  ( 3-3-2القسربم   أنظربر ناترببة إلدارة املخرباطر )  املتربواتيجيات  سمربن خربالل ا   فالقدرة على التكّيرب  جيب بناءكما 

وفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي  4-4-2نظم مالئمة للحماية اسجتماعية )القسم  عرب مستوى األترة

 (.3103والتغذية 

 

 املتكّيفة مع ظروف زراعة أصحاب احليازات الصغريةحاذج اإلنتاج  2-0-2

 

مبربا   أححاا احليربازات الصربغرية   زراعةبنات حلة  مسألة لظروف احمللية ليست فقطل املناتبةمسألة منانج اإلنتاج إن 

املربزارعني مربن أحربحاا احليربازات      إىلخاحربة بالنسرببة    غربري أن تلربك املسربألة مهمربة بصربورة     . الزراعة ككلبتتعلق أنها 

علربى   القربائم  مربن خربالل اإلنترباج    الطبيعربي  رأمسرباهلم  اتتنفدواإنا ف. الرئيسية هي املوارد الطبيعية ألن أحوهلمالصغرية، 

 ملعيشتهم.قاعدة رأس املال الطبيعي  فسوف يقضون علىمنانج غري مستدامة، 

 

وهربم  لتوفري الغذاء اخلاص بهربم.  مغذية وغذائية متنوعة نظما  تتيح لإلنتاجمنانج  إىل أححاا احليازات الصغريةحيتاج 

عربدم وجربود املربال    مثل )تتجنب قيودهم ( وةملاالعيف اليد مستثمرين )مواطن قوتهم كمنانج تبين على إىل  أيضا حيتاجون

علربى   قدرتهم إىل تنمية أححاا احليازات الصغريةحيتاج أعاله،  ناكما نكرو. كلفة(املالالزم لشراء املدخالت اخلارجية 

هربم  وأخربريا،  . حقربوهلم  إىلالتنوع البيولربوجي  من  خالل إحضار املزيدولكن أيضا من  منتجاتهممن خالل تنويع  التكيف
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حربحاا  أللقيمربة العاليربة الربيت تسربمح     ديدة للمنتجربات نات ا اجل الواعدة تواقاأل تتالءم معإلنتاج لمنانج  حيتاجون إىل

 بتحقيق املزيد من القيمة املضافة.احليازات الصغرية 

 

منربانج الزراعربة    تطوير املزيد مربن باملزارعني ومنظمات اجملتمع املدني وجزء من اجملتمع الدولي  لدىهنا  آمال كبرية و

ذي حددتربه  تكثيف اإليكولوجية، علربى النحربو الرب   ال الزراعة اإليكولوجية أواليت من شأنها أن تكون أكثر اتتدامة، مثل 

 :التربالي  ستدامة علربى النحربو  املنمانج ال تلك وميكن تعريف باء( يف نهق احلفظ والتوتع. 3100الفاو وتقوم بالوويق له )

امربا  ناتبة متواملإدارة واتتخدام املوارد الطبيعية وخدمات النظام اإليكولوجي،  املمارتات والنظم اليت تهدف إىل حتسني

مسرباهمة عاليربة مربن اليربد     غالبا ما تتطلربب  هي و. من اخلارجأنها تتطلب مدخالت أقل  مبا ألححاا احليازات الصغرية

بالتربالي   تطلربب وت ،كثيفربة املعرفربة  هربي يف كربثري مربن األحيربان     وإدارة املنرباظر الطبيعيربة،    واستتثمار اجلمرباعي يف  العاملة

البحوث واإلرشاد وأحربحاا احليربازات الصربغرية     الوثيق بني بالتعاونيف توليد املعرفة ونشرها  عامةومجاعية  اتتثمارات

ىل إاملقوحربات الفنيربة   ومتيربل  . (3114، التقييم الدولي للمعرفة والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنميربة )

 تبدو حمدودة. ،للتطبيق ةلحلول اجلاهزل النطاق الواتع احتماست النشركما أن  باملوقع املعني اسرتباط

 

قّلربة  ، هربا املتعربددة  مزايامربن  رغم على الرب الزراعية، و باإليكولوجيا املرتبطةواتعة من التكنولوجيات الموعة اجمل بني منو

ونتيجة لذلك، هنا   (.3114وآخرون،  Gillerبني أححاا احليازات الصغرية )انتشارا تريعا وواتعا  تقد حققمنها 

 زراعربات ختلفربة مربن   املنواع األ إمكاناتاحتياجات وووديناميات  لإىل هيكنظرا و. زيد من البحوث واإلرشاداملحاجة إىل 

ويف . كون موردا هامربا ألحربحاا احليربازات الصربغرية    يأن ب الزراعي اإليكولوجيالنهق يعد أححاا احليازات الصغرية، 

 تكييفربه وتنفيربذه   فيهربا  يف احلرباست الربيت ميكربن    التقليديتكثيف المنونج  الواقعي جتاهلالوقت نفسه، تيكون من غري 

ل يربتم اسعربواض عليهربا خربال    النمانج املختلفة اليت غالبربا مربا    مناهضة أو يف تأييد املسألة ليستو. مستدامة أكثر بطريقة

 هربو  يمنربونج إنترباج   من أجل تقرير أي ات املعينةعلى السياق وبناًء اسنتقالأمناط  على بناًء التفكرييف املناقشات، ولكن 

 . األكثر مالءمة سحتياجات كل من أححاا احليازات الصغرية والبيئة

 

 لنساءإىل ا بالنسبة خاصةوالعمل  يف الكدح تقليل 2-0-2

 

 ونربادرا . يف األحربول  استربتثمار املربادي املكّيربف    العمل الزراعربي مربن خربالل    يفحلد من الكدح با إيالء اهتمام خاص جيب

لربيس بهربدف    ناتبةاملعدات املهنا  حاجة إىل و. البحث أو التطوير النقطة حتتل مكانة مهمة على أجندة ما كانت هذه

إنتاجية العمل، وتسهيل نقل األمحال الثقيلربة   حتسني من أجل بليازات أو زراعة املزيد من األراضي، احلزيادة حجم 

 . مبا يف نلك احملاحيل، واحلد من الكدح (،لبناء خصوبة الوبة ةمهموهذه نقطة )

 

حيربدث هربذا، علربى    و. أو توتيع قاعربدة املربوارد  /بناء وعلى وهنا  حاجة إىل برامق ملساعدة أححاا احليازات الصغرية 

 املانعربة للتعريربة  عمربال  واألخصوبة الوبة،  واملصاطب، ورفع مستوى والصرفلري لتبيل املثال، من خالل بناء منشآت 

وهنربا  حاجربة إىل    األشربجار وتنميربة القطعربان وغربري نلربك.     وغربرس   املناترببة  ونصربب السربيق  وحتسني املنربازل واملبرباني،   
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أحربحاا احليربازات    علربى يربد  أعمال أخربرى   تنفيذميكن بينما  من أجل املهام األحعب ثالثة من قبل أطراف اتتثمارات

 . الصغرية أنفسهم

 

العمربل  ها ختفف مربن مسربتوى الكربدح يف    حجم احليازة ولكن اليت س تزيد ،الصغرية وجيب التشجيع على اعتماد اآلست

 هربا وقد مت تطوير الكربثري مربن هربذه اآلست يف آتربيا ولكن    . من خالل الوحول إىل األتواق واسئتمان عند الضرورة ،الزراعي

دورا من خالل  يذديلعمل اجلماعي أيضا أن لوميكن . قد تكون مهمة جدا يف حاست أخرى حيث ت غري معروفةما زال

 حول اآلست األكرب حجما. الصغرية والتنسيق الوثيق اجملموعات

 

مفيربدة لالختبربار    آتربيا  وهنا أيضا قد تكربون جتربربة   –نشر املعدات الصغرية لتجهيز املنتجات إىل اجة احلثم هنا  ومن 

 العملية غربري الرمسيربة   صة كبرية منح علىن يسيطر اللواتيلنساء بااستتثمارات هي نات حلة  وتلك. فياملباشر والتكي

 إنتاجية متدنية.جهيز األغذية ولكن يف ظل ظروف تيئة وتل
 

املنتجربات الضربارة مثربل الكيماويربات      يربتم اتربتخدام  حربحة املربزارعني عنربدما     محايربة على احلد من الكدح أيضا وينطوي 

 . الزراعية

 

النسرباء   كربدح  شربمل وي الزراعيربة. لعامل النامي يف العمليات امليدانية لالغالبية العظمى من النساء يف املناطق الريفية تشار  و

 وعرببء العمربل   اليدويربة وتصربور الصربعوبة    األمحربال و باإلرهاق والوضع اجلسمانيوالشعور  الوقت حساا املتطلبات على

(Mrunalini وSnehalatha ،3101) .بإنترباج   املرتبطربة فّية تاعاٍت طويلة  وتوّفق بني يموعة من املهام تعمل املرأة الري

ورعاية األطفال، باإلضافة إىل واجبات أترية أخرى )منظمربة األغذيربة    احملاحيل وتربية املواشي والعمل املومسي املأجور

ت النساء وحتد من واملياه تشغل حيزا كبريا من وق (. وتلك الواجبات مثل إعداد الطعام ومجع احلطب3100والزراعة، 

(. والنساء مسربذوست يف أوقربات كربثرية عربن مجربع      Wodon ،3115و Blackdenإنتاجية ) نشطة األكثرمشاركتهن يف األ

املياه إىل القرى أن خيفف بنسبة كبرية من الكدح ومربن الوقربت    لذا ميكن إلدخال منابعو ،كافة املياه املستخدمة يف املنزل

املقتصربدة  تكنولوجيربات  إن ال (.3113الذي متضيه النساء والفتيات يف جلب املرباء )الصربندوق الربدولي للتنميربة الزراعيربة،      

وآست  احملّسربنة  حصربد اخلضربروات   قواطربع /سكاكنيالوكياس واأل املناجل صاد مثلاحليف  اليت تستخدم وللجهد لوقتل

التكنولوجيربا   تشربتمل علربى   ،والتنظيربف وغريهربا   دات درس احلبربوا ومع الدوران، إزالة العشب بواتطة الدفع والشد أو

، Snehalathaو Mrunaliniودرس احلبربوا )   احلصاد وإزالة األعشاا الضربارة  عملية املناتبة للحد من كدح النساء يف

3101.) 

 

 دودةاحملصول األ لتجاوزاالستثمارات اجلماعية  2-3

 االستثمارات اجلماعية يف األصول اإلنتاجية 2-3-0

 

. ومن الواضربح أن  املعينة تستوجب قرارات استتثمار على مستوى احليازة مزجيا من العوامل املذاتية املتاحة ضمن البيئة

أححاا احليازات الصغرية ونواجتهم وهربي س تفربرض بالضربرورة     تعترب مشكلة وهنا  طرق عدة لتحسني كفاءةاإلنتاجية 

أنظمة وقواعد اعتماد نحن حباجة إىل ف Ostrom (0441 ،0443 ،0442)تبعا لألفكار اليت قدمها وزيادة يف احلجم. ال
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ألحربحاا  يربة  احليواستربتثمارات  باعتبارهربا مربن   واستتثمارات )نظم الري( بطريقة أكثر اتربتدامة   إلدارة املوارد الطبيعية

يف  تعتربرب  الربيت لصياغة التربدابري املذتسربية اجلديربدة    األتس النظرية املعرفة واألدلة التجريبية وتقدم . احليازات الصغرية

 . على مستوى احليازة استتثمارات الفرديةب أيضا حتسم هاالوقت نفسه "اتتثمارات مجاعية" ولكن

 

على مسربتوى  زيادة وحتسني رأس املال املادي واسجتماعي من أجل  أتاتيوبالتالي، فإن املستوى اجلماعي هو مستوى 

مسربتوى املنرباظر    علربى  املربوارد الطبيعيربة   إدارة استربتثمارات حتسربني   وختربصً . من خالل استتثمارات اجلماعيةاحليازة 

( زيربادة عربدد األشربجار مربن     3) ؛املناظر الطبيعية إدارة د املزيد من املياه يف الوبة من خاللحص( 0الطبيعية من أجل: )

( حتسربني تنظربيم استربتخدام    2) ؛على مستوى املناظر الطبيعيةوالدعم التنظيمي خالل دعم أححاا احليازات الصغرية 

  تقييربدا  بعض البيئات األكثربر وقد مت الوويق هلذه استتثمارات يف . العام للمناظر الطبيعية املتاحة جلعلها أكثر إنتاجية

تلربك   رجتّذومع . (Steeds ،3112و Reij) مثرية لإلعجاا اليت حققتها النجاحاتكانت وألفريقي امنطقة الساحل يف 

مبربا جيربب    (، نشربأت معرفربة ملفتربة   Rochette ،0454) 0441و 0431التجارا خالل األزمة اليت اتتمرت بني عربام  

باسشربوا  مربع اتربتخدام النبتربات البقليربة واألشربجار        ،اتتثماره وكيف جيب اتتثماره باتتخدام تقنيربات حصربد امليرباه   

(Sanginga  ،وقد دعمها 3112وآخرون )  .يف املنرباطق   ارئيسربي  ااتربواتيجي  ااتربتثمار  الربري ويعتربرب  عدد من املنشربورات

أدت  هنربا  قربد  ف. ، كما هو احلال يف مشربال مربالي  غري منتظمة على اإلطالق املعرضة للجفاف حيث أمناط هطول األمطار

إىل زيربادات مذهلربة يف اإلنتاجيربة     ،اقتصاد السربوق  يف ت بإحالحاتالثمانينيات اليت ارتبطاستتثمارات الناجحة خالل 

حجم احليربازات  فإن لنمو السكاني، إىل اولكن نظرا . ألححاا احليازات الصغرية األمر الذي وّلد دخال أفضل( الغالت)

 وهنربا  حاجربة إىل مواحربلة هربذه     (Koné ،3115و Bélièresو Coulibaly) الوفورات األتربرية  ويهدد التناقصآخذ يف 

 (.Koné ،3115و Bélièresو Coulibaly)ميكن حتقيقه على مستويات خمتلفة من التكلفة  األمر الذياستتثمارات، 

 

مربوارد   بدون إمكانات مثل الري بواتطة اجلانبية كمربا يف مربالي، فربإن إدارة   القيود البيئية قوية جدا،  تكون ولكن عندما

(، ولكنهربا تربتخفف جربذريا مربن     Celemvire ،3113وTappanو Reijاملناظر الطبيعية لن تكون كافية للتصدي للفقربر ) 

هربو   يالربذ  الغربذائي تحسربني األمربن   وبالتالي تتقوم ب ،وتفسح يف اجملال أمام تنويع النظم الغذائية ر وتزيد الغالتاملخاط

كمربا   إلدارة األراضي،"أجهزة"  يرد استتثمارات إىل اهتمام دقيق ألنها ليست وحتتاج تلك. ألمن العام والسالما أتاس

إنن إدارة األراضربي  ما بعد استتعمار.  مطلع حقبةمنا حاست الفشل املتعددة اليت حصلت خالل الفوة استتعمارية وتعّل

لربنظم امللكيربة    ة من أجربل الفهربم الكامربل   يف املعرف تتطلب يف الوقت عينه اتتثمارا يوهللغاية هي مسألة اجتماعية وفنية 

 (.Carter ،3111و Crowleyواحلقوق )

 

 .األمن الغربذائي  لتحسني األتاتية ةط املسبقوالشر مناستتثمار  يعّدالفقرية،  الوباتالتعامل مع حتسني خصوبة  لدىو

)اسمحربر   كمربا ترببق ونكرنربا    ألوضاع احمللية مبا يف نلك عربدم التجربانس اسجتمرباعي   على قياس ا وجيب تفصيل احللول

توجب إىل املزيد من العمل فهي تسرب  هذه استتثمارات غالبا ما حتتاجو (.3101وآخرون،  Tittonell، 3103وآخرون، 

تكلفة الفرحة البديلة )بسرببب احلاجربة إىل كسربب    مع انعدام  تكون متاحةس  اليد العاملة اليتاد الثقيلة وتتطلب نقل املو

أوتربع جيمربع   منظربور   مربن إىل النظر يف دعم زراعة أححاا احليازات الصربغرية   هنا حيتاج املرءو. املتنوعة(املال والفرص 
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 الزراعيربربربربة األدواتوبربربربربني ( املشربربربربروطة نقديربربربربةالعينيربربربربة أو ال)التحربربربربويالت  القطربربربرباع اسجتمربربربرباعي  بربربربربني أدوات

 الوحول إىل اخلدمات الزراعية(.)

 

 استتعانة نميك -إنا كان نلك مناتبا و - للتمكن من اتتخدامهااستتثمار يف خصوبة الوبة الفقرية شرطا مسبقا  ويعترب

هربذه  س يسربتثين أحربد   و. الغرباّلت يف حتقيق األمربن الغربذائي مربن خربالل زيربادة      املساهمة  تستطيعتقليدية أكثر دخالت مب

أي جربدوى   أححاا احليربازات الصربغرية   فلن جيدشكل ححيح، تم بناء خصوبة الوبة بي، ولكن ما مل اآلخراخليارات 

حبكمربة مربع جتنربب     وينبغي اتتخدام املدخالت. حتفيز أو تشجيع اتتخدام املدخالت األخرىيف  أو اتتفادة اقتصادية

 واإلدارة املضللة املضرة بالصحة البشرية واملكلفة وغري الفعالة واليت تذثر بشكل تل  على البيئة. يف الكميات اإلفراط

 

 تصميم الزراعة احملافظة على املوارد مبا يتالءم مع الظروف احمللية 03اإلطار 

 
 حنو متزايد بسبب التأثريات املباشربرة جيد املزارعون أححاا احليازات الصغرية يف أفريقيا شبه القاحلة أنفسهم يف موقف ضعيف على 

كبربديل إلنعرباش إنتاجيربة الوبربة     د وغري املباشرة لتغري املناخ والضغط السكاني وتدهور املوارد. ويتم تشجيع الزراعة احملافظة على املوار

ى املربوارد حمربدود لعربدد مربن     زيادة كفاءات اتتخدام املياه واملغذيات يف تلك املنرباطق. غربري أن اعتمرباد الزراعربة احملافظربة علرب       من خالل

األتباا الفنية، ولكن بشكل أتاتي بسبب الوويق هلذه الزراعة يف أحيان كثرية كحربّل معّلربب بربدون تكيفهربا املناتربب مربع الظربروف        

أما مشرباركة املربزارعني يف تصربميم وتنفيربذ املمارتربات املالئمربة حمليربا للزراعربة احملافظربة علربى املربوارد، باعتبارهربا جربزءا مربن                احمللية.

اتواتيجية طويلة املدى إلعادة تأهيل الوبة، فتشكل النهق األتاتي الذي تّتبعربه مبربادرة الزراعربة احملافظربة علربى املربوارد والوتربيب        

لزراعية اليت جتمع بني العلماء واملمارتني من غرا وشرق وجنوا أفريقيربا والربذين يربتم التنسربيق بيربنهم مربن       القائمة على اإليكولوجيا ا

. وتعتمربربد املبربربادرة علربربى التربربدابري نات الكثافربربة  (africa.org-www.act)خربربالل الشربرببكة األفريقيربربة للفالحربربة احملافظربربة علربربى املربربوارد  

ولوجية الزراعية إلعادة تأهيل الوبة وزيادة إنتاجية املاء يف املناطق شبه القاحلربة الربيت تطبربق وجتربرا وتنشربر مربن خربالل بربرامق         اإليك

 مشوكة لالبتكار املشو . وبدس من اتتخدام تعاريف متصلبة لنهق الزراعة احملافظة على املوارد اليت قد تنطبق على املواقع املختلفة،

 األحجربام البحث عن أفضل نهق اإلشرا  يف خمتلف املواقع. وتستخدم منانج احملاكاة دعما لتحليل احلربل الوتربط عربرب     تقوح املبادرة

املختلفة الطويل األجل، من احلقل إىل املزارع واألراضي من أجل تزويد حنع السياتات الفعال باملعلومات املطلوبربة. وتسربتخدم النتربائق    

 Tittonellناقشة مبادئ املبادرة اليت قد تنطبق أيضا على أقاليم أخربرى غربري أفريقيربا شرببه القاحلربة. )     األولية من احلقل هنا لتوضيح وم

 (.3103وآخرون، 

 

 

 االستثمار يف اسرتاتيجيات إدارة املخاطر 2-3-3

 

. أححاا احليربازات الصربغرية   زراعة استتثمار يف مفروضة على وقيود متعددة هنا  خماطر، 0-2-0كما بّين لنا القسم 

 هربرباف أنواعخربربتالا علربربىخربرباطر مفربربإن البيئربربة املعقربربدة لل وباملقابربربل. باملخربرباطر دائمربربا حمفربربوف نشربرباطاستربربتثمار بطبيعتربربه و

 . على استتثمار املفروضة القيود أهم أحدتشكل  ،( يف الزراعةصادية وغريهااقتومناخية و أحيائيةمن )

 

حربول و/أو  بيربع األ  قد تربدفعهم إىل وبالتالي  فادحة يف الدخلاملخاطر اليت يواجهها املنتجون ميكن أن تذدي إىل خسائر ف

قبل  أقل من قيمة اقتنائهاباألحول اإلنتاجية  بيعإىل  ونقد يضطر األحواليف أتوأ و تداد القروض. تذثر يف قدرتهم على

مثربل  حمفظربات األحربول. ويبربّين    بشربكل مباشربر علربى     أيضربا  أن تذثر للمخاطر وميكناسنتهاء من تسديد مثنها للدائنني. 

تبل العربيش  ( كيف تواكم التبعات القصرية والطويلة املدى على Meybeck ،3103و Gitzاجلفاف يف النظام الرعوي )

http://www.act-africa.org/
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استربتثمار   حبربد ناتربه حيربول دون   التعربرض للمخرباطر،   كمربا أن  . واملراعربي(  املواشيتدهور األحول اإلنتاجية )من خالل 

تعزيز قربدرتهم علربى التكيربف    و رض املنتجني للمخاطر غري املذّمن عليها،ولذا فإن التخفيف من تع. اسئتمان والوحول إىل

 .تاتي من أية اتواتيجية اتتثماريةهو جزء أ ،اتمع الصدم

 

املخاطر  املتصلة باألتعار وغريها منواملخاطر  السياتيعدم استتقرار مثل خاطر من أنواع خمتلفة: مب وقد يتأثر املنتجون

األغذيربة   حماحربيل  كما أن خماطر الغالت جلهربة . خمتلفة بدرجات، 26اسقتصادية واملناخية والبيئية واآلفات واألمراض

. اخلرباص  إنترباجهم  بشكل خاص ألححاا احليازات الصغرية، الذين مييلون إىل اتتهال  جزء كبري من ةمهم األتاتية

املربدخالت )األمسربدة والبربذور     وعربدم استربتقرار يف الوحربول إىل    األراضربي حيربازة   األمربان يف أيضا لعدم ويتعرض املزارعون 

عنربدما  يف كربثري مربن األحيربان    و. نوعية، وعدم استتقرار يف الوحول إىل األتواقالكمية وال من حيثواملبيدات واألعالف( 

اليت تعاني الضعف أحال بسبب  املثال، الثروة احليوانيةعلى تبيل ف: أن تتفاقم آثارها املختلفة س تلبثخاطر جتتمع امل

قربد س تكربون   احملاحربيل الرديئربة    بعربد  بربذور الأن  باألمراض. كمربا لإلحابة  تعّرضاأكثر  هي ،اجلفاف جّراءاألعالف قلة 

الطبيعيربة   ر املنرباخ يموعربة كاملربة مربن املخرباطر     من املمكن أن يفرباقم تغّيرب   نلكإىل إضافة و. للموتم الزراعي املقبل متاحة

  ب األتعار.كما أن زيادة التقلب املناخي قد تكون دافعا لزيادة تقّل. واألمراضوالبيئية مبا فيها اآلفات 

 

  نهق خمتلفة: 2( جيب األخذ يف اسعتبار 0-2-0)أنظر  وضع اتواتيجية شاملة ملعاجلة املخاطر ومواطن الضعفلدى 
 

للصدمات )على  كسب العيشنظم  اإلنتاجية أو النظم تعّرض(: احلد من السابقة للصدماتإدارة املخاطر ) أ()

( ة أو القضرباء عليهربا  عينرب املطر اخرب امل ختفربيض و الناشربئة تبيل املثال من خالل الكشف املبكر عربن املخرباطر   

 والزيادة املسبقة لقدرة هذه النظم على التكيف مع املخاطر. 

ن واجملتمعربات احملليربة   واملزارع) العمالء يتمكن ضمان أنو(: ما بعد وقوع الصدماتاملخاطر ) التعامل مع ا()

من انعدام األمن الغذائي  للخطر ويعانونأحبحوا عرضة الذين ن الفقراء( واملستهلكومصنعي األغذية  وحغار

مسربتويات   الغذائية الكافية، واحلفاظ علربى  نظمالغذاء وال إىل وحول املستمرالمن  ،صدمةال بسببوالتغذية 

 .(4-4-2القسم  أنظروتبل معيشتهم، مبا يف نلك التأمني املتبادل وشبكات األمان اسجتماعي ) أحوهلم

 األنظمة على النهوض بعد تعرضها إىل حدمة ما؛: مساعدة النهوض ج()

 

معينربة   وفئربات  عمالء حمربددين تياتات حمددة تستهدف  أن جتمع بني ذه استواتيجياتهلالقيام بذلك، ينبغي لدى 

 . طراملخا من

 

التكيربف  أحوهلم واتتثماراتهم علربى   قدرةزيادة من أجل السياتات اليت تستهدف أححاا احليازات الصغرية  وتتضمن

ف اسقتصربادي علربى مسربتوى املزرعربة بربدس مربن زيربادة        إجراءات ترمي إىل بناء القربدرة علربى التكّيرب    مع املخاطر املختلفة،

 فيمربا بينهربا؛   موابطةكل نشاط  يف املذثرةاملخاطر  مل تكنإنا  تيما س( 3-0-2القسم  أنظر ع التنويع )تشّج وأ الدخل؛

كمربا  . برباألخص  للتعويض عن خسارة رأس املال اإلنتاجي ،احلاست يف بعض التأمنيآليات تعويضية مبا يف نلك  أو عرب

                                                           
 .يف املائة من أعداد اجملوات الصغرية يف العامل معرضة لإلحابة بآفة اجملوات الصغرية 19.5على تبيل املثال،   26
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، مبربا يف  27واألمراض احليوانية، مثل اآلفات النباتية أو القضاء عليها خماطر معينة التخفيف من تشمل تدابري رامية إىل

األحناف  أحد  نشر يفملشكلة اآلفات  تتمثل أفضل اتتجابةغالبا ما . 28لالتتجابة السريعة املتقدمة نلك شبكات الرحد

 (.3103وآخرون،  Allaraاألكثر مقاومة هلا )النباتية 

 

 الوقاية بصفتها استثمارا 02اإلطار 
 

ضربمن نظربام الوقايربة مربن طربوارئ اآلفربات        -الصحراوي مبوجربب برنربامق مكافحربة اجلربراد الصربحراوي      كان إنشاء مراكز مراقبة اجلراد 

خطوة هامة حنو استتعداد لالتتجابة السريعة لتفشي موجات اجلراد الصحراوي  واألمراض احليوانية والنباتية العابرة للحدود، مبثابة

مليربون دوسر   2.2أفريقيربا قربد بلغربت     مكافحة الوقائية يف املنطقربة الغربيربة مربن   وتشري التقديرات إىل أن التكلفة السنوية لل يف أية حلظة.

وآخربرون،   Brader) 3113و 3112يف املائة من النفقربات الربيت ترتبربت علربى املوجربة الكربربى للجربراد بربني          1.5أمريكي، أي أقل من 

 (.Risoli 3114و 3114وآخرون  Cossé؛ 3115
 

( فمثربل  Brennan 3114و Dubinعلى حدأ تيقان وأوراق القمح مربن خربالل املقاومربة املسربتدمية )    أما التعاون الدولي من أجل السيطرة 

قربد    Ug99القمربح آخر يبّين كيف أن الرحد ورد الفعل السريع وإتاحة البذور نات األحربناف املقاومربة لسرباللة الصربدأ اجلديربدة لسربيقان       

 أتاحت احلذول دون وقوع خسائر كبرية لكنة.
 

اجملوات الصربغرية الربيت غالبربا    وس تيما خطرا كبريا على إنتاج املواشي يف املناطق املعرضة للخطر،  اجملوات الصغريةويشكل طاعون 

و/أو اليت ينتجها أشربخاص يتسربمون مبحدوديربة فربرص وحربوهلم إىل اخلربدمات، مثربل النسرباء          ما توجد يف نظم اإلنتاج الواتعة املهّمشة

ص، غالبا ما تكون اجملوات الصغرية أهم أحوهلم. وعلى املستوى الوطين، غالبا ما تتسم يموعربات  هذسء األشخابالنسبة إىل  والرعاة.

الضغط املناحرة للمجوات الصغرية مبحدودية الوحول إىل اإلرادة السياتية أو املوارد، ما خيفف اسهتمربام بطرباعون اجملربوات الصربغرية     

، يعارض املزارعون استتثمار يف الصحة احليوانية أو اللقاحات إن يبربدو أنهربا س تربأتي    )وبصحتها(. ونظرا إىل دورتها التناتلية القصرية

 بأي عائد مهم.
 

لكن واقع األضرار النامجة عن طاعون اجملوات الصغرية والربيت تربذثر يف الرعرباة الضربعفاء، يربدعو إىل وضربع اتربواتيجية بالتعرباون مربع          

أححاا اجملوات الصغرية الذين يستثمرون من أجل حتسني نظمهم اإلنتاجية، ومع القطاع اخلرباص مربن أجربل تعزيربز قنربوات تقربديم       

 العالجات البيطرية.  
 

 (.Rossiter ،3103و Njeumi، 3102ألغذية والزراعة، )منظمة ا

 
 

اجلفرباف،  موجربات   ملاشربية خربالل  اعربالف  أنع فقدان األحول اإلنتاجية، مثل بنو  أن متخرى إما ألاتدابري من شأن الو

 . السريع، مثل توافر البذورالنهوض  متّكنأن  وإما

 

التكيف إدارة املخاطر و كّل من وتساعد. للفقر احملددة الرئيسية العوامل أحد املذّمن عليهاالتعرض للصدمات غري ويعترب 

قربد تكربون   هربا  يف كلتا احلالتني، هنربا  حاجربة إىل اتربتثمارات مكلفربة، ولكن    و. التعرض للصدمات ، احلّد منطراخمع امل

 . على املدى الطويل ورفاههم زارعني أححاا احليازات الصغريةاملحمود الطريقة األكثر فعالية من حيث التكلفة لتعزيز 

 

                                                           
 القضاء على خطر كبري كان يتهدد الثروة احليوانية وتبل العيش.أدى جناح الربنامق العاملي ستتئصال الطاعون البقري إىل   27
ظام الوقاية من طوارئ اآلفات واألمربراض احليوانيربة   كان إنشاء مراكز مراقبة اجلراد الصحراوي مبوجب برنامق مكافحة اجلراد الصحراوي ضمن ن  28

 راد الصحراوي يف أية حلظة.اجللتفشي خطوة مهمة حنو استتعداد لالتتجابة السريعة  والنباتية العابرة للحدود
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 التمكينيةاالستثمار يف األسواق  2-2

 حتسني وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل أسواق املدخالت 2-2-0

 

الوحول إىل املدخالت واخلدمات اليت حيتاجون إليهربا لالتربتثمار    من ضعفعاني أححاا احليازات الصغرية يما  كثريا

لها تسرباهم يف  ك املناتبةوارتفاع األتعار واملنتجات غري  التحتيةضعف البنية فإن . قدر اإلمكان اتتثماراتهم ستتغاللأو 

 فمربن التحربديات الربيت   نتجات واخلدمات املناترببة يف متنرباول أحربحاا احليربازات الصربغرية      امل وضع إس أّن. هذه احلالة

 س يستهان بها.
 

 Andersonو Lipper) املناتربرببةبربربذور بالأحربربحاا احليربازات الصربربغرية   تزويربربديف األتربربواق احملليربربة دورا حامسربا  تربذدي  

إىل  أحيانا مباشرة على شكل بذور، بصورةفي حمافظة كوتشابامبا يف بوليفيا يبيع املزارعون البطاطا . ف(Dalton 3101و

ر يذدين دور امليّس إن اجلهات الفاعلة الرئيسية من النساءتعترب و. وتطاء عرب معظم األحيان،املزراعني اآلخرين ولكن يف 

ويف فربوات خمتلفربة   خمتلف املناطق من أجل تلبية الطلب على البذور من  إىل أطراف ثالثةفيخزّن وينقلن ويبعن البطاطا 

 (. 3101وآخرون  Almekindersزارعني )مكما يذدين دورا هاما يف توفري املدخالت واسئتمان لل. من الزرع

 

 نلربك  فربز كمربا وحي . احتياجاتهمع م بذورا أكثر تكيفاألححاا احليازات الصغرية  فيوّفر لبذورل حملية إنشاء شركات أما

متكيفربة   جديدة إلنشاء مذتسربات حمليربة   ااألنشطة فرحل كل تلك تشّكو. احملليني مربي النباتات ومنتجي البذور تنمية

األوضرباع   مربع  هربا منربانج األعمربال وتنظيم   وجربوا تكييربف  على الربرغم مربن   و. أححاا احليازات الصغرية مع احتياجات

 أنشربربربربطة للمربربربربزارعنيو مضربربربربافة  ر قيمربربربربةاألنشربربربربطة ميكربربربربن أن تربربربربوّف تلربربربربكاحملليربربربربة، تشربربربربري الدراتربربربربات إىل أن 

(Van Mele  ،3100وآخرون.) 

 

تنميربة  بفضربل   ، أكثربر تربهولة  حلربد مربن خسربائر مربا بعربد احلصرباد      بهدف ا صوامع املعدنيةلل كان استتيعاا الناجحوقد 

عمربل يف  تحربومعة معدنيربة    543هنربا    تكانرب  3113علربى ترببيل املثربال، يف عربام     ف. ة لتصنيعهاالصغرياملشاريع الريفية 

 واتربتيعاا  الصربوامع أن إشربرا  القطرباع اخلرباص يف إنترباج      تظهر الدراتاتو. السلفادور وغواتيماس وهندوراس ونيكاراغوا

 (.3100وآخرون  Tefera)توتيع نطاق التكنولوجيا  من أجلأمر بالغ األهمية  هو هلا املزارعني

 

تكّيفهربا  فهي تضمن . التتثمارلوتبني هذه األمثلة أهمية اجلهات الفاعلة احمللية يف توفري املدخالت واخلدمات املناتبة 

بوجه خاص وهما من العوامل املهمة  ل التفهم والثقة،سّهمبا أن اجملاورة تاحتياجات أححاا احليازات الصغرية،  مع

 بالنسبة إىل القرارات الطويلة األجل. 

 

خفربض   أن تسربهم يف  هربا ميكنإن . دورا قياديا يف هربذا الصربدد   تذدينظمات أححاا احليازات الصغرية أيضا أن ميكن ملو

 .التكاليف

 

أن  الصربغرية أحربحاا احليربازات    لتقديم املربدخالت واخلربدمات إىل   املخصصةتنمية املشاريع احمللية الصغرية كما بوتع 

يف بربنغالديش   "لليوريربا  تنفيذ تقنية "الزرع العميربق  أدى ،على تبيل املثالف. إضافية حمتملة أنشطة ومصادر دخل ختلق

املسربتوردة )املركربز    قوالب الفحم املضغوط من األمسربدة  روع جتاري حغري ميلك معظمها نساء لتصنيعمش 3 311إىل إنشاء 
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إعربداد وبيربع أكيرباس حربغرية مربن       ، هنربا  حاجربة يف أحيربان كربثرية إىل    وبصربورة أعربم   29(.3100األمسدة  الدولي لتنمية

، تربهلة  املدخالت، اليت تأتي من الشربركات الكربربى   تلكاألمسدة أو البذور، على املستوى احمللي جلعل  وأ املدخالت

متلكها وتديرها النساء  حغريةيف إنشاء مشاريع  نلك يتسببو .أححاا احليازات الصغريةمع احتياجات  املنال ومتكيفة

 يف أغلب األحيان.

 

 صحاب احليازات الصغريةأل متنح األفضلية تطوير األسواق اليت يفاالستثمار  2-2-3

 

الغذائية  النظم تكّونة اليت نتجات املعتادامل أياألولوية القصوى إىل األتواق احمللية،  نوحي مبنحاألتواق، بفيما يتعلق 

األمسربا    احليوانية ومنهاواملنتجات  ،اخلضروات واحلليبمثل الفواكه واليومية الوطنية مبا يف نلك املنتجات املتنوعة )

زراعربة  إىل وبالنسرببة  . اليومية للسربكان نوي الربدخل املربنخفض   النظم الغذائية  هذه املنتجات هي أيضا جزء منو. القارية(

تكربون   قربد  -يف املربدن الكرببرية واملربدن املتوتربطة اآلخربذة يف النمربو       –األتواق احلضرية فإن أححاا احليازات الصغرية، 

حربحاا احليربازات   أل تلك األتواق إىل احلماية لكي تسربمح حتتاج  قد، حمددة فواتولعند الضرورة و. حمركا قويا للنمو

 . اإلنتاجية قدراتهمتعزيز بالصغرية احمللية 

 

مربن   املتناميربة  األتربواق احملليربة  بربني  و جهةزراعة أححاا احليازات الصغرية من  من أجل إنشاء وحتسني الروابط بنيو

مربن الضربروري حتربديث     ،املسربتهلك  من جهة .خمتلفة ومنسقة تنسيقا جيدا اتواتيجيات اتتثمارية تلزمجهة أخرى، 

اتربتثمارات يف البنيربة    وهربذا يشربمل  . يف املربدن املتوتربطة والكرببرية    اجلملة والتجزئة يف املنرباطق احلضربرية  ب األغذية جتارة

واملقاتربات  واألوزان  البنربو  وفربروع   والوحربول رحربفة،  واأل النظيفربة وامليرباه   والكهربرباء  الباردالتخزين التخزين والتحتية )

 اجلودة مثل درجات القواعد ، وأخريا وليس آخرا، يفنفسها(، ولكن أيضا يف اإلدارة احلديثة لألتواق اخلاضعة للتنظيم

 التربدريب املزرعة فربإن  على مستوى  أما. من جانب موظفني عموميني واألوزان واملقاييس اليت يتم إنفانها بفعالية واملعايري

 ألتواق التقليديةا لعملحامسة كلها عوامل تشكل ومنظمات املنتجني واخلدمات استتشارية للشركات  السوقومعلومات 

  30.حيوياعامال  العام استتثماروهنا يعترب  بشكل أفضل.

 

" ربط" حماولة س جدوى منلذا و األتواق حدود خارج قعس ت زراعة أححاا احليازات الصغرية فإن تبق ونكرنا،كما و

 أي مربن  تربتثمار ومربع  ساكيربف نقربوم ب  هربي برباألحرى    اجلوهريربة القضربية  ف ،األتربواق بزراعة أححاا احليازات الصغرية 

وجيربب  . علربى مسربتوى اإلقلربيم   وسربتوى احليربازة   معلربى   عليهربا  واحلفرباظ  زيادة القيمة املضربافة بهدف أححاا املصلحة 

صربة  وميكربن حل . األتربواق الداخليربة   يف لربه  املنافسة غربري املشربروعة   يواجه تهديد السلع كثريا ما بأن إنتاج أوساسعواف 

تأهيربل   يعتربرب  ،حيثمربا ميكربن نلربك   . اتيربة املذظربروف السربوق غربري     ضربحية  على مستوى احليازة أن تقربع  احملققةقيمة ال

ة "السربلع" وإضربافة   جتنربب منافسرب  و من أجل متييز تلك املنتجربات  خيارا قيما جتهيزها بطرق معينةاملنتجات من خالل 

متخصصربة  تربواق  بأليسربت   فربإن هربذه األتربواق    غري الصحيحة، األوحافوعلى عكس بعض  .قيمة تلك املنتجات املعينة

                                                           
a252-406a-c3b8-http://ifdc.org/getdoc/81fcf68e-. الربربربربربزرع العميربربربربربق لألمسربربربربربدة   9004املركربربربربربز الربربربربربدولي لتنميربربربربربة األمسربربربربربدة      29

d8684/Fertilizer_Deep_Placement_(UDP)5148b99 
بني اتتهال  جتدر اإلشارة إىل أن الدول النامية تشهد زيادة ملفتة يف عدد أتواق املزارعني وغريها من السبل املختصرة للربط مباشرة بني اإلنتاج و  30

تسربمية املنشربأ ومحايربة التسربمية اجلغرافيربة وضربمانة املنتجربات        األغذية الطازجة و/أو احمللية عالية اجلودة. وقد أتهمت اخلطربط األوروبيربة حلمايربة    

 التقليدية اخلاحة، يف تعزيز هذه التنمية بدرجة س يستهان بها.

http://ifdc.org/getdoc/81fcf68e-c3b8-406a-a252-5148b99d8684/Fertilizer_Deep_Placement_(UDP)
http://ifdc.org/getdoc/81fcf68e-c3b8-406a-a252-5148b99d8684/Fertilizer_Deep_Placement_(UDP)
http://ifdc.org/getdoc/81fcf68e-c3b8-406a-a252-5148b99d8684/Fertilizer_Deep_Placement_(UDP)
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النسرببة   تلربك  فرنسا تصربل مثل  يف البلدان املتقدمة،و -أححاا احليازات الصغرية  من ةكبري نسبة ليمتيل إىل متث ألنها

 وجربود عالقربات  يربذدي  و(. Menghi ،3111و De Roestنظر أيضا )وا (3115وآخرون،   Bonneuilيف املائة ) 31إىل 

دورا رئيسربيا يف   ،اإلقليمربي على الصعيد  والتجهيزإلنتاج ل حمددة دراية لخالمن  ،املوارد الطبيعيةوبني اإلنسان  ويةاهل

شبكات تعاونية مرتبطة  حشد هوميكن مبيزة نسبيةإنتاج أححاا احليازات الصغرية  يتمتع ، حيث31ظهور هذه البدائل

 (.Perrier-Cornet ،3114اخلارجية للوحول إىل األتواق )الروابط اإلقليمية واألحول  وخباحيات باجلوار
 

 وجيب تعزيز جتهيز األغذية. بالتالي قيمة مضافة على املستوى احملليفتوفر  ،كذلكحمليا هذه املنتجات  يتم جتهيزو

كعنصربر مربن عناحربر    وغري نلربك مربن العوامربل املضربيفة للقيمربة علربى مسربتوى املزرعربة أو الصربناعات الصربغرية واملتوتربطة            

القدرة علربى الوحربول إىل   من و استتقاللية من األمر الذي يزيد ححاا احليازات الصغرية،أل كسب العيشاتواتيجيات 

 قربة لتخطربي ضربعف   ريط ،فظها على املدى الطويربل حل املنتجات وتعترب استتثمارات يف جتهيز. األتواق على حنو أفضل

 علربى القيمربة املضربافة   ستربتبقاء  وتيلة قويربة  كما تشكل  ،إلنتاج واملداخيلالنمط املومسي ل وتلطيف البنية التحتية للسوق

  . ومستوى اإلقليمرية أححاا احليازات الصغ مستوى

 

 لتقرباء مباشربرة  سلمنربتجني واملسربتهلكني ا  ل فيهربا  ميكربن جيب تشربجيع وتقويربة األتربواق احملليربة الربيت       ،أمكن نلككلما و

س تربزال حمربدودة مربن حيربث احلجربم؛ كمربا        لكنهاو الشمالهذه الديناميات آخذة يف الظهور يف بلدان . و(خمتصرة لتب)

ربط الربيت ترب  اجلمعيات والشبكات النسربائية، علربى ترببيل املثربال،      أو النامية من خالل يف البلدان الناشئةبدأت بالظهور 

 لحركربات اسجتماعيربة  لميكربن  و. املستهلكني يف املناطق احلضريةالعاملني يف يال التجهيز بمباشرة املنتجني الريفيني أو 

وتيبربات  الو بواتطة التفرباهم املتبربادل   السوقيف اليت تندرج ديدة اجلشرائح ال تساعد إىل حد كبري يف خلق وتطوير هذه أن

 ، ميكربن للحكومربات  كربثرية يف مجيربع أحنرباء أوروبربا    المثلة األ وحبسب ما تشري إليه. املنتجني واملستهلكني بنيديدة اجل

فربتح  و البنيربة التحتيربة   تيسربري أيضا احلكومات احمللية أن تدعم بقوة هذا التطور اجلديد مربن خربالل   و الوطنية واإلقليمية

 . السياتات العامة قبل الدعم من يشملمبا  ،قصوىحتظى بأولوية  وينبغي أن. نظيميالت الاجمل

 

 املنربتجني  منظمربات ومجعيربات التجربار و  السلطات احمللية والتجربار   على الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وتنطوي

علربى  منظمربات املنربتجني    تشجيع وس يعترب. ولوائحها واملذتسات الوطنية يف يال تطوير وإدارة البنية األتاتية للسوق

، أمربورا  ودعم التجار احملليني أو مصربنعي األغذيربة علربى نطرباق حربغري      املعامالت تكاليفوخفض  اكتساا قوة يف السوق

 . اهليمنة وعدم التكافذد من من شأنه احل عادل للسوقدعم تطوير اقتصاد ي هذا اخليارف. متناقضة

 

 احليازات الصغرية إىل اخلدمات املاليةزيادة وصول أصحاب  2-2-2

 

بأولويربة   بتكربرة املطربط  اخل وضربع ولربذا جيربب أن حيظربى     ححاا احليازات الصغرية:ألندرة اسئتمان يتوجب وضع حّد ل

قربيم التضربامن    واليت تبين علىمنذ فوة طويلة  املوجودةتعاونية النظم الاتتخالص الدروس من  التمكن من وينبغي عالية

 وباسعتمرباد علربى  . نظم املاليربة الرمسيربة  ارتباطربا بربال  النظم املالية غري الرمسية أن تكون أكثربر مذتسربية و  . وعلى والعالقات

 بيربنهم املشربوكة   الصربناديق تنظربيم   حربحاا احليربازات الصربغرية   أل)رأس املال اسجتماعي(، ميكن  احمللية عالقات الثقة

                                                           
 .documents/en/-origin.org/resource/other-dqualityhttp://www.fooأنظر املوقع اإللكووني للفاو، على تبيل املثال   31

http://www.foodquality-origin.org/resource/other-documents/en/
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من قبل املذتسات املالية اخلاحة الصناديق أيضا أن تدعم هذه وميكن . لتجميع مدخراتهم واستتثمار مجاعيا يف زراعتهم

احلربل القربائم علربى     توف يقدم هذاالشبكات غري الرمسية املوجودة يف املناطق الريفية، ونظرا إىل . ضمانات عامة بواتطة

 . ألححاا احليازات الصغرية يف احلصول على اخلدمات املالية املالئمة احمللي فرحة عالية اجملتمع

 

 البنوك التعاونية: رابو بنك، دروس قدمية وآفاق جديدة 02اإلطار 

 

 كانت إحدى استتجابات لألزمة الزراعية اخلطرية اليت تادت يف مثانينيات القرن التاتع عشر، أن أنشأ املزارعربون يف مجيربع أحنرباء   

على مستوى القرية ويدعمها أحيانا رجال الربدين و/أو  هولندا، شبكة كثيفة من البنو  التعاونية. وكانت بنوكا حغرية يف البداية، تعمل 

املثقفون احملليون )املعلمون على تبيل املثال(. وعلى الرغم من حغر تلك البنو  احمللية فقد أدت دورا اتربواتيجيا يف نهربوض الزراعربة    

 ويف موجة اسزدهار اليت أعقبته. اهلولندية

 

مربا زال تعاونيربة، وخربالل األزمربة     ولكنربه   اآلن بنكربا عريقربا يعمربل علربى الصربعيد الربدولي.      فانديت البنو  احمللية من ثم وأحبح رابوبنك 

مربع البنربو  املرتبطربة     األخرية، تبني أن تلك ميزة هامة. فإن رابوبنك ميّول العديد من املزارع والصناعات الغذائية. وعملياته ليزة باملقارنة

 بأتواق املال.  

 

حربياغة خطربط مصربرفية تعاونيربة جديربدة. وأحربد        من الربامق يف البلدان النامية وهي تسرباعد علربى   وتدير يموعة رابوبنك حاليا العديد

ألربف(.   3103األثر السل  إلخفاقات السوق لصاو األعضاء )يف تلك التعاونيات(" )يموعة رابوبنك  األهداف هو "تصحيح أو ختفيف

باء(.  3103ا احليازات الصغرية يف تالتل القيمة" )يموعة رابوبنك، ويعترب رابوبنك أيضا أن التعاونيات هي "املفتاح إلدراج أححا

 .وقد مت وضع إطار ستواتيجية جامعة للغذاء

 

 

قيربام  أن تربدرس إمكانيربة   ( الدولة واملذتسات املالية )البنو ، ولكن أيضربا حربناديق التقاعربد وشربركات التربأمني     ويفوض ب

من خالل تقديم الضربمانات  و. حاا احليازات الصغريةألح اإلقراضية هامن قدرات حمددتخصيص جزء ب املذتسات املالية

ذتسربات التمويربل العامربة    مللحكومربات أو  لميكن  أححاا احليازات الصغرية اتتثمارات العامة ملذتسات مالية خاحة يف

أعبرباء  قاتربم  تاحلجربم يف حربني ت   الصربغري لالتربتثمار   مناترببة ماليربة   خدمات وضععلى  اخلاحةتشجيع املذتسات املالية 

 املالية العامربة واخلاحربة   املذتسات تعاونيات أو يموعات أححاا احليازات الصغرية أن تتعاون معللوميكن . متويلها

وأيضربا بشربأن   ، اخلربدمات املاليربة   للحصربول علربى تثقيربف أفضربل بشربأن     تعبئربة أحربحاا احليربازات الصربغرية     من أجربل  

أحربحاا احليربازات    ويموعربات  تعاونيربات  قبربل  املبربادرات مربن  تلك وتوف تكون . استتثمارات الفعالة وإدارة املخاطر

دور املشرباريع الصربغرية    توتربيع مربن املهربم   و. اتربتثماراتها لتحقيق اخلدمات املالية وتوتيع  أيضا حامسة ومفيدة الصغرية

لتنظيمربي  احليربز ا كما جيب تكييربف  . يف املزرعة املنتجات جتهيزإىل  وكذلك األمر بالنسبة. األغذية جتهيزيف  واملتوتطة

 تقع على عرباتق  سذوليةامل وهذه. على حّد تواء املشاريع الصغرية واملتوتطة والتجهيز يف املزرعة من مشروع كل مع واقع

 حبسربب مربا أشربارت إليربه    حربلة،   ناتفنيربة   اقواحاتب ديهمت  إس إناإلنتاجية  نّسحي لن وحده . فإن اسئتمانالدولة

  (.3103وآخرون،  Jessop. )الفرنسية للتنميةبتكليف من الوكالة  حدرت حديثادراتة 
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 خلق الفرص للوصول إىل التمويل الزراعي 01اإلطار 

 

تذكد هذه الدراتة أن نقاط الضعف واملخاطر اليت تعوي الزراعة س حتّل من قبل املذتسات املاليربة بواتربطة املنتجربات املاليربة. ويعتربرب      

تربدمري   س جيعل القمح يزداد طوس، كما أّن التأمني الزراعربي س مينربع الطقربس مربن     حد ناتهواضعو هذه الدراتة أن اسئتمان الزراعي يف 

التنميربة الزراعيربة. وإىل حربد مربا، فقربد       احملاحيل. ويف الواقع، فإن عقودا طويلة من برامق اسئتمان الزراعي مل يكن هلا تأثري يذكر على

 املزارعون مثقلني بالديون بدون أن حيققربوا نتربائق زراعيربة تربذكر باملقابربل.     حصل حتى عكس نلك، كما يف تونس واهلند، حيث أحبح 

عملياتهم. وقربد قربدمت الربدول     ولكي يكون للخدمات املالية تأثري على الزراعة، فيجب هيكلتها حبيث حتمل املزارعني على اسبتكار يف

: )أوس( العناحر املذدية إىل التمويل الزراعي املبتكربر هربي   عن املواقع اليت مت حتقيق نلك فيها. إنن الست موضوع الدراتة بعض األمثلة

 خفض تكاليف التسليم )كفاءة منهجيات اإلقراض والتكنولوجيا(، و)ثانيا( التكيف مع أمنرباط النمربو الزراعربي ودورات التربدفق النقربدي؛     

، وأن يذدي إىل زيادة يف اإلنتاجيربة فيبيربع   و)ثالثا( اتتخدام تالتل القيمة لضمان تداد القروض )أي اتتخدام اسئتمان للغرض املقصود

يسمح له بسداد القربرض(. والواقربع أن تلسربلة القيمربة هلربا أهميربة حموريربة يف مجيربع          املزارع إنتاجه إىل املشوي املقصود، وبسعر عادل

ذكورة يف هذه الدراتة ترتكز على مفتاح إلدارة املخاطر لدى البنو . والعديد من األمثلة العملية املتقريبا وهي  ابتكارات التمويل الزراعي

منطق تلسلة القيمة. وتقّل خماطر اسئتمان من خالل عقد البيع القابل للتنفيذ والتحويل الضمين للتكنولوجيربا. أمربا شربرارة اسنطربالق يف     

ملثل، فإن أجنح األمثلة عربن  . وباوقود هلذا النظام متويل تلسلة القيمة فهي الربط بني الشركاء يف تلسلة القيمة، أما التمويل فهو يرد

تهدف إىل جعل تالتل القيمة تعمل بشكل تلس. ومربن خربالل ختفيربف خمرباطر األداء واألتربعار،       ضمانات أو تأمني اسئتمان الزراعي

جيربب أن حيتربل    ليس هنا  شك، إنن، يف أن فكر تلسربلة القيمربة  وميكن للمنتجني والشراة أن يتعاونوا بشكل فعال يف تلسلة القيمة. 

 ز الصدارة يف تطوير التمويل الزراعي.  مرك
 

 .(3103وآخرون،  Jessop: من )املصدر

 

 

كبربديل عربن   مذتسات التمويل األحربغر  لطاملا اعتربت فملوارد اإلنتاجية، با اخلاحة تتثماراتسىل اإ بالوحولفيما يتعلق و

 .التكيف اهليكلي اعتماد تياتات قبل كانت تستخدمخطط اسئتمان السابقة اليت 

 

 طربربالق اسحتياجربربات الزراعيربربة  إلهربربذا النربربوع مربربن اآلليربربات س يغطربربي علربربى ا    تذكربربد أن  غربربري أن املراجعربربات األخربربرية  

اآلليات على امليزانيربات احملليربة،    تذثر تلكومع نلك، كما هو احلال بالنسبة للحماية اسجتماعية، . (05اإلطار  أنظر)

 تلربك  غربري أن . غربري مباشربرة   تتثمارية ولكن بطريقربة لالتواتيجيات اسأن متنح األفضلية اآلثار غري املباشرة  ميكن لتلكو

 للفئات األشد ضعفا.لفائدة، األمر الذي يشكل تهديدا مرتفعة لأتعار بس تزال تعمل  املخططات
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 مؤسسات التمويل األصغر واالستثمارات 03اإلطار 

 

الزراعية، ما مل تتلق الوتائل الكافية للعمل يف هذا اسجتاه. إن معظربم  ليست مذتسات التمويل األحغر احلل الناجع لدعم استتثمارات 

مذتسات التمويل األحغر موجهة حنو املناطق احلضرية مبا أن األنشطة هنا  تبربدو أقربل خمرباطرة وأكثربر رحبيربة، يف حربني أّن املنرباطق        

يف مصاف األولوية مقارنة باألنشطة األقربل   وليست الزراعة الغذاء والصحة والتعليم. -الريفية متنح األولوية لالتتهال  واإلنفاق احمللي 

دعربم استربتثمار، أو حتربى إىل متويربل نفقربات مواتربم        خماطرة. وس تهدف املنتجات املالية اليت وضعتها مذتسات التمويربل األحربغر إىل  

 إن س ميكن دعم استتثمارات بهدف حتسني ظروف اإلنتاج.. الزراعة القصرية األجل

 

أن التمويل لألغراض الزراعية جيب أن يكون عموما طويل األجل من حيث اتربتحقاق الربدين وأكربرب مربن حيربث املبلربغ، فربإن        نظرا إىل "

 وعربربربربادة املنتجربربربربات التقليديربربربربة للتمويربربربربل األحربربربربغر تبربربربربدو جامربربربربدة جربربربربدا وغربربربربري مناتربربربرببة إنا مربربربربا طبقربربربربت مبفردهربربربربا.        

حماحربيل لاثلربة يف نفربس املواقربع. وتكربون منتجربات        إىل زراعربة ما يتعرض اإلنتاج الزراعي أيضا لتعدد املخاطر حيث مييربل املزارعربون   

التمويل األحغر إىل حد كبري قصرية األجل وحغرية النطاق وبالتالي أكثر تالؤما مع الشركات التجارية )خارج الزراعربة وغربري الزراعيربة(    

 (.Marr ،3103) "اليت تتسم بالدورة العالية ألعماهلا

 

ستربتعراض  للتحاليربل يذكربد علربى نقرباط      ( De Wet ،3103و Stewartmو Van Rooyen( و)3103وآخربرون،   Korthأيضربا )  أنظربر 

ولكربن   –الضعف املنهجية للتقييم، حني يكون التقييم موجودا بالفعل. وقد أظهرت نتائق املشروع الذي مت اتتعراضه تأثريات إجيابية 

هن املستفيدات من املخطربط، مربع تربأثريات حمربدودة جربدا أو غربري       حمدودة على الغذاء والتغذية بالنسبة إىل األطفال حني كانت النساء 

 إنتاجية على التعليم املدرتي لألطفال.

 

 

 برباء(.  3103؛ الفاو، 3103وآخرون،  Jessopمن خالل نهق تلسلة القيمة ) متنامأيضا إىل ترتيب مالي  ونوّد أن نشري

 املدخالتتلسلة القيمة، مثل موردي  بني اجلهات الفاعلة يفالعالقات القائمة على املعامالت فيما بهذا النهق يستعني و

املنسربقة  اجلهات الفاعلة  تلكيف حني أن و. وجتار التجزئة واملستهلكني ويهزي املنتجاتأححاا احليازات الصغرية و

القربروض  لتكييربف   نفسربها أيضا تنظربيم  ميكنها ارجية، اخلالية املذتسات املالية من املدمات اخل قادرة على تلقيعموديا 

ميكننربا العثربور علربى أنربواع خمتلفربة مربن نهربق        و. على تبيل املثالالتثقيف املالي  على حعيدفيما بينها وحتسني قدرتها 

البيربع   وعادة ما يتم ضربمان اسئتمربان بواتربطة    وغريها. الزراعة التعاقدية ومتويل إيصاست التخزين، تلسلة القيمة، مثل

الربيت تتسربم حبسربن تكيفهربا مربع احملاحربيل املخصصربة         ،ق تلسربلة القيمربة  ُهُنميكربن لرب  ولمحصول يف املسربتقبل.  املرتقب ل

حتسربني  مربن أجربل   إىل املربواد الغذائيربة األتاتربية احملليربة      توجهأن ، واليت ترتبط مبصارف التنمية احلكومية، للتصدير

  (.الزراعة التعاقدية بشأنمن هذا التقرير  3-3-2القسم  أنظر) ظروف األمن الغذائي
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 ةللزراعة التعاقدي االقتصادية واملؤسسيةالظروف الزراعة التعاقدية واالستثمارات:  2-2-2

 باعتبارها عملية جامعة

 

. ففي حني أثنت دراتربات عربدة   ونقاش وعيوبها موضع جدلكانت مزايا الزراعة التعاقدية ألححاا احليازات الصغرية 

ت ثبترب أ، (Swinnen ،3114و Randrianarisonو Minten) اإلجيابية علربى أحربحاا احليربازات الصربغرية    على آثارها 

رفاهيربة   مساتهربا السربلبية بالنسرببة إىل    حتربى يف عملية إدراج أحربحاا احليربازات الصربغرية و    حمدوديتها أخرى دراتات

الزراعربة التعاقديربة س ميكربن     ّنإهنا  وجيدر القول (.Tsurumi ،0453( و)Iwasa ،3113) أححاا احليازات الصغرية

س ميكربن أن تكربون قابلربة للتطبيربق علربى مجيربع        املربزارعني، كمربا  حربغار   اليت يواجههربا  شاكلللمكون احلل املعجزة تأن 

يف هربذا القسربم   نقوح وف ت وإن ندر  حدودها(. Hu ،3114و Minotو Miyataأححاا احليازات الصغرية يف العامل )

 . ألححاا احليازات الصغرية جامعةعملية  الزراعة التعاقدية باعتبارهلاسقتصادية واملذتسية  الشروط

 

 يهز للمنتجربات الزراعيربة أو شربركة   ملنتجات الزراعية )مثال، ا مشويفيها  يقوم يوضع الذالالزراعة التعاقدية وتعين 

عقربد أو شرببه عقربد مربع      حسابهم اخلاص( بربإبرام أو وكالء يعملون على  ماركتأو توبر  متخصصتاجر مجلة أو  تصدير

ترباريخ معربني    يف ةمعين من أجل شراء كميةغري رمسية أو منظمة رمسية من املنتجني،  يموعة احد أو معمنتق زراعي و

 ضربمن  ماودة املنتق(، للحصول على تعر حمدد تلفا أو تعر جلمعايري  ويشمل نلك عادةيموعة من الشروط ) ومبوجب

ليس دائمربا، ميكربن أن تشربمل هربذه     وأحيانا، . التسليمعند  ظروف املنتقو ةاعتمادا على السوق الفعلي حمدد تقريبانطاق 

نقل، وهلم جربرا،  وال لآلستخدمات ومشورة فنية زراعية و مدخالتو قرضا قيام الشاري مبنح املنتقالوتيبات التعاقدية 

ذ مل منرب على نطاق واتع يف العربا  النمطهذا  وقد انتشر. للمنتق ويتم خصم تكلفة هذه السلع واخلدمات من الدفعة النهائية

 (. 05 طارواإل 03اإلطار أنظر السبعينيات )

 

قلربل  ت فهربي األتربباا:   وقد قيل أن الزراعة التعاقدية ميكن أن تكون مفيدة ألححاا احليازات الصغرية جملموعتني من

العقربد، أو   اتتقنني اسئتمان خربارج ترتيبرب   )مثل نقص أو وتعّوض على حالة احلرمان اليت يعيشونهامن خماطر السوق، 

 يكونربون إمجرباس مربن   مربن وجهربة نظربر املشربوين، الربذين      . (نات الصربلة  التكنولوجيا واملعلومربات و عدم الوحول إىل السوق

أو  ،للمنربتجني  واملنرباخ تيلة لنقل خماطر تقلبات أتعار السربوق  والزراعة التعاقدية تعترب الكبرية، املتوتطة إىل الشركات 

العمربل،   علربى  تكرباليف اإلشربراف   مربن  ضخيفرب مربا  املخاطر عن طريق التعاقد يف مناطق خمتلفربة مربن الرببالد،     توزيع تلك

األتربواق ولكنهربا ليسربت    مربن   مطلوبربة دخال منتجات جديدة إاحلصول على املنتجات من دون استتثمار يف األراضي، وو

حربحاا  ألميكن أن تقربدم   يف كل األحوال "احبةالر" عالقة هذهيف كثري من األحيان إىل أن  ويشار. متوفرة بكميات كافية

عصربرنة يسربتطيعون   وتقربديم عمليربة   حتسربني ترببل معيشربتهم     حيربث  مربن متنوعة من الفوائد  احليازات الصغرية يموعة

 املشاركة فيها.

 

، مربن الطربرف   من أهم األتباا اليت جتعل الشربركات املتوتربطة والكرببرية    ابعض ( بشكل جيد3115) Hensonويلخص 

املنتجني قربد   تكاليف اإلنتاج لصغار مع أححاا احليازات الصغرية: "هنا  أدلة على أن راغبة يف التعاقد استتهالكي،

حمدودة، يف حربني   أو أن وفورات احلجم بالنسبة للعديد من احملاحيل نات القيمة العالية غالبا ما تكون/و تكون متدنية

يف  ،واخلضروات اليت تتطلب رعاية عالية، علربى ترببيل املثربال   املنافسة يف إنتاج الفاكهة  قادرين علىأن حغار املنتجني 
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 Kustererو Gloverربلرب  وفقربا و ."اليربد العاملربة  معربايري اجلربودة الصربارمة مسربتويات عاليربة مربن        فيها تتطلباألماكن اليت 

 مربن عمربال املربزارع وأقربل عرضربة      أقل تنظيما العمل مع أححاا احليازات الصغرية ألنهم الشركات تفضل ، قد(0441)

مع أححاا احليازات الصغرية أن جتتذا العديربد مربن    الزراعة التعاقديةبوتع وعالوة على نلك، . لتحميلهم املسذولية

وكاست التنمية الدولية واملنظمات غري احلكومية للتنمية الريفيربة  و، من احلكومات احمللية، س تيما املالي أنواع الدعم،

تكربون قربادرة   حغار املربزارعني حتربى حربني     لن تشوي منشركات كبرية  كما وتوجد. خفيف من وطأة الفقرالتبرامق أو 

 دراتربة  (3114وآخربرون )  Reardonإليهربا   ارالربيت أشرب  مثلة مربن أمريكربا الالتينيربة    وتتضمن األ على بلوغ كبار املزارعني.

(Milicevic وBerdegue وReardon ،0445 .لقطاع تصنيع الطماطم يف شيلي )أكثربر قربدرة    حربغار املربزارعني   قد يكونو

 املثربال يظهربر  علربى ترببيل   و نات العمالة الكثيفة اليت حتتاج إليها الشركات.لارتات اإلدارة امليدانية  ستباع اواتتعداد

(von Braun وHotchkiss وImmink ،0454 يف ) يف الثمانينيربات انتقلربوا مربن     اخلضربروات  كبار مصربدري غواتيماس أن

 علربى  هربذسء  مع حغار املزارعني بسرببب قربدرة  التعاقد املزارع املتوتطة، وأخريا إىل إنتاجهم اخلاص يف املزارع الكربى إىل 

يف آتيا، تفيد التقارير أن قطاع الشاي و. ةدقيقالوأداء املمارتات امليدانية املكثفة و عن كثب اإلشراف على العمل العائلي

أححاا احليربازات الصربغرية بسرببب تربدخل     حاو إىل  املتكاملة رأتياالكبرية من املزارع  قد نقل مشوياتهسنكي  السري

تنشط النقابربات  حيث  الكبرية يف املزارع اليد العاملةارتفاع تكلفة تثبيت تسعري أوراق الشاي فضال عن والدولة يف شفافية 

 (.Weersink ،3114و Herathالعمالية )

 

ارتفاع مسربتوى  ( يصّرون من خالل دراتاتهم املقارنة اليت تناولت بلدان عدة على أن 3103وآخرون،  Burnodغري أن )

 فقربط  حصربلت أو  فقط مذقتةيف الدخل كانت  وأن تلك الزيادة، منتظمبشكل  مل يتحققدخل أححاا احليازات الصغرية 

أتواق عالية القيمة معايري اجلودة فتح واعتماد كنولوجيا اجلديدة تطبيق التل  ميكنيف حنيو. ملزارعني امليسورينا يف حالة

. امتالكربا للمربوارد  أححاا احليربازات الصربغرية األقربل    على  تعصىقد  التحديات فإن تلكألححاا احليازات الصغرية، 

 املاليربة واخلربدمات ) ( واآلست وغريهربا األعربالف واللقاحربات   و واألمسربدة  اآلفربات مبيدات كوفيما يتعلق بتوفري املدخالت )

 Burnodواإلفربالس )  ازات الصغرية خلطر القروض الزائدةقد يتعرض أححاا احلي(، والنقل وغريها تخزينالو واإلرشاد

( إىل أنه بني الشركات 0441) Kustererو Glover(. ويشري Tsurumi ،0453( و)Iwasa ،3113(؛ )3103وآخرون 

. "يوجد يال واتع لتضارا املصرباو واستربتغالل واملسرباومة"    الزراعة التعاقدية، تياق أححاا احليازات الصغرية يفو

 غالبا ما تكربون اليت ) بني الشركاتما ( السياتيو سجتماعيا)وكذلك  يف النفون اسقتصادي ة كبريةهو وهذا يعين أن مثة

حربحاا  أ موقربف  وميكربن لضربعف  . أححاا احليربازات الصربغرية  بني و (الشركات عرب الوطنية أو احمللية اسحتكارية من

وحقربوق اتربتخدام    التسربعري مبربا يف نلربك    ،مالتاملعربا ترتيب  يفذثر بشكل مباشر يأن  همحوتضعف احليازات الصغرية و

أحربحاا احليربازات   عجربز  إنا و. ظربروفهم املعيشربية   تربدهور إىل  نلربك  يربذدي  وميكربن أن . معايري اجلودةوتطبيق األراضي 

الدعم من احلكومات واملنظمات احلصول على مثل إنشاء منظمات املزارعني واوض، التفالقدرة على عن اكتساا الصغرية 

 واسجتمرباعي  اسقتصربادي  اتربتقالهلم يف تالتل القيمة بدس من حتسني  اتتقالليتهمفقدان ل فهم معرضونغري احلكومية، 

(Iwasa ،3113(و )Vellema ،3113 .)ألحربحاا   ة حكمربا يعين أن الزراعة التعاقديربة س ميكربن أن تكربون مفيربد     وهذا

 مشربكلة  هذه املخاطرتطرح وتأكيدا على نلك،  .تياتات لتكون ناجحةإىل و معني حتتاج اىل دعم بلاحليازات الصغرية 

 الصربغرية  حربحاا احليربازات  ولربيس أل  ة،التعاقديرب  العالقربة  يفن امليسربوري أحربحاا احليربازات الصربغرية    بالنسرببة إىل  فقط 

 املستبعدين.
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 القطرباع الزراعربي،   تياق "ثنائية احلجربم" يف من ناحية أخرى، هنا  أدلة على اتتبعاد أححاا احليازات الصغرية يف و

(؛ 3114وآخربرون،   Dries) أو الكرببرية  ةاملربزارع املتوتربط   مربن  مربا بربني الشربراء    يربار اخللشربركات  ل تلك احلالة يكون يفو

(Neven  ،(؛ )3114وآخرونReardon  ،3114وآخرون)يشري و. 32Henson (3115 أيضا إىل بعض )  األتباا الربيت

تربوفرت هلربم   مع أححاا احليازات الصربغرية إنا   التعاقد اسبتعاد عن يفضلون عامة يف أتواق استتهال جتعل املشوين 

واليت تربرتبط بتنسربيق وإدارة    احملددعامالت املتعلقة باملنتق وتكاليف املواملوقع  املنتقفإن ...: "مصادر أخرى للمنتجات

كون هنا  خماطر كرببرية  ت، خصوحا عندما الثمن تكون باهظةقد  ،العديد من حغار املوردينتالتل التوريد اليت تشمل 

 تتعربزز بسرببب   التكرباليف  تلربك  هنا  أدلة علربى أن و. الريع السعي إىل وانعدام التنسيق أو اسنتهازيةفشل اخلطة بسبب ل

حربغار   احتمربال اتربتبعاد  األتواق نات القيمة العالية، مربع   يفعلى حنو متزايد  وجودتها األغذية لسالمة الصارمةاملعايري 

تسهيل مشرباركة   من أجل اليت أنشئتهنا  حاست عديدة من تالتل التوريد أن  عالوة على نلك، يف حنيو. املنتجني

آليات التضمني األكثربر  بشأن عالية، هنا  اتفاق ضئيل نسبيا األتواق نات القيمة ال يفحغار املنتجني يف تالتل التوريد 

 خالهلا حتقيق تلك اآلليات."والعمليات اليت ميكن من فعالية 

 ألححاا احليازات الصغرية يف خمططات الزراعة التعاقدية؟ العادل للتضمنيشروط الما هي إنن، 

 

الزراعربة التعاقديربة ألحربحاا     مبوجربب  العمربل  عربل جبالربدور األتاتربي للسياتربات العامربة      علربى أن يقضربي   أوس، حنّض

اسعربواف القربانوني   ولقربد عرضربنا احلاجربة امللحربة إىل     . مع إيالء اهتمام خاص للنساء ة تضمينيةعملياحليازات الصغرية 

خاحربة بالنسرببة   ووعالوة على نلك، . من التقرير خرىاألقسام األححاا احليازات الصغرية يف بأ والسياتي واسجتماعي

بربني أحربحاا احليربازات الصربغرية      عقربود للضربع إطربار تنظيمربي واضربح     وططات التعاقدية، يتعني على السربلطات  املخإىل 

إنشاء يموعربة  إىل  وتسعى دول اسحتاد األوروبي اآلن. اهلوة على حعيد القوة من أجل السيطرة على الكبرية والشركات

 لبيربع بالتجزئربة  ل الكبرية سالتلالالقوة اسقتصادية للمزارعني ضد  كافحة اسحتكار بهدف تعزيزمل املالئمةمن استفاقيات 

(Carrau 3103( ؛)Del Cont وBodiguel وJannarell ،3103 .)3115غربربذاء العامليربربة يف عربربام الأزمربربة  ويف أعقربرباا ،

املنتجربات  األتربعار وهربوامش أهربم     ونشر اتربتعراض شربهري عربن    مراقبة األوضاع وزارة الفرنسية لالقتصاد واملاليةالقررت 

 امربواد  وعربرض  إىل الربملان الربوطين  اتجعاملراوقد قدم التقرير األول عن تلك  .33اإللكوونيموقعها  الزراعية الغذائي على

املزارعني )ومعظمهم من أحربحاا احليربازات   بني  من حيث القوة تكافئة للغايةاملغري  إلثراء النقاش الوطين حول العالقة

كمربا  (. و3103وزارة الزراعة والقطاع الزراعي الغذائي والغابربات الفرنسربية،   ) 3103 عام الصغرية( والشركات الكربى يف

ات تنظيمرب والد والعقرب  اتترتيبرب  يف شربفافية التعتربرب  ( Weersink ،3114و Herathتربري سنكربا )  يف حالة هو مبني أعاله 

                                                           
( اليت تبّين يف شيلي أن شربركات  0442ومصباح،  Carter(: )3114وآخرين،  Reardonتتضمن األمثلة من أمريكا الالتينية اليت ترد يف دراتة )  32

( أن يف املصربانع  3113وآخربرون   Farinaيف املائربة فقربط. ويظهربر )    03و 01تغليف الفواكه وتصديرها تشوي من حربغار املربزارعني بنسرببة تربواوح بربني      

ة مربع توطيربد قطرباع    العصرية ملشتقات احلليب األرجنتينية والربازيلية انتقاس حادا من الشراء من املزارع الصغرية فإىل املتوتطة وانتهاء برباملزارع الكرببري  

فربوة التسربعينيات وزيربادة معربايري اجلربودة يف القطرباع اخلرباص. أمربا دراتربة           تصنيع منتجات احلليب وخضوعه للشركات املتعددة اجلنسربيات خربالل  

(Berdegue  ،( عربربن غواتيمربرباس و)3113وآخربربرونReardon  عربربن املكسربربيك فتبّينربربان أن السالتربربل الرائربربدة تشربربوي عامربربة مربربن كبربربار  3113وآخربربرون )

يف غواتيماس. وتستمد الشركات الكبرية مربدخالتها   وك أو املوز واملاجناملزارعني/الشاحنني حني تواجه قطاعا ثنائي احلجم مثل قطاع الطماطم يف املكسي

وآخربرون،   Wangيف املكسربيك والصربني )   ةوافرب من حغار املزارعني حني تواجه قطاعا يسيطر عليه حغار املزارعني مثل قطاع الطماطم يف غواتيماس واجل

3114.) 
  واستتهال  ومكافحة الغشأنظر املوقع اإللكووني للمديرية العامة للمنافسة   33

(marges-des-et-prix-des-http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/concurrence/Observatoire.) 

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/concurrence/Observatoire-des-prix-et-des-marges
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أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية يف  بالنسربرببة إىل عادلربربةالو للعمليربربة التضربمينية لزراعربربة التعاقديربربة األتربربس األوليربربة ل املناترببة 

 . خططات التعاقديةامل

 

 الربذين  حربحاا احليربازات الصربغرية   وألشرط أتاتي للمزارعني الذين س ميلكون أرضا  ةحيازة األراضي املضمونإن  ،ثانيا 

بعربض أنربواع حربغار    اتربتبعاد  علربى  أدلربة ناشربئة    وتظهر الكتابات. أراضيهمباسعواف القانوني  س يتمتعون مبا يكفي من

املربزارع الصربغرية،    ( حتى يف السياقات اليت تهيمن عليهاغري األراضي من حمدودةميلكون أحوس  أولئك الذيناملزارعني )

مربن الدراتربات أن أحربول حربغار      وقربد أظهربر العديربد   . يضرب اغربري األر  لألحربول مربن  توزيع غري متكاف   يوجد حيثولكن 

قنربوات حربناعة األغذيربة     ن "اتتثمارات باحلد األدنى" من أجل "الربدخول" إىل عبارة ع كانت األراضيغري  من املزارعني

وآخربرون   Berdegueاحلديثة. وبالنسبة إىل الشرحية املعنية بتجهيز األغذية، نرى مربثال عربن نلربك يف املكسربيك عرضربه      

أمربربا بالنسربرببة إىل شربربرحية . حاحربربيل حمربربددة شربربرطا أتاتربربيامب اخلاحربربة املعربربدات الزراعيربربة تربربوفركربربان حيربربث ( 3115)

Berdegué (3113 )و Reardonو Hernandezمربن قبربل   الطازجة   إثبات نلك بالنسبة إىل الطماطممتفقد السوبرماركت 

حربحاا احليربازات   أل التعاقربدي  خطربط للموطين لإلحربالح الزراعربي شربرطا س غنربى عنربه      الرب ربنامق ال ويعترب يف غواتيماس.

حيربازة األراضربي باجترباه     وتعمربل  يف برامق إعادة توزيربع األراضربي.  قد تكون أكثر نفعا أن الزراعة التعاقدية كما الصغرية 

تنشأ الصراعات حول األراضي بني املزارع الكرببرية   ماحيثوحقهم بتقرير مصريهم. و اتتقالل أححاا احليازات الصغرية

ححاا أللتأمني الظروف املعيشية أو الشركات وأححاا احليازات الصغرية، يلزم التدخل احلكومي والتدابري التنظيمية 

إىل  التنميربة حباجربة إىل إيربالء اهتمربام خرباص     ب املعنيربة  سلطاتالواحلكومات فإن وعالوة على نلك، . احليازات الصغرية

 الصربربغريةأحربربحاا احليربربازات   ومنربربط عربربيش اآلثربربار الطويلربربة األجربربل للزراعربربة التعاقديربربة بشربربأن اتربربتخدام األراضربربي      

(Burnod  ،3103وآخرون .) 

 

لكربثري مربن القيربود    مبثابربة حربل ل   ،اجاملزارعني ويموعات اإلنت منظمات للمزارعني مثل تعاونياتإنشاء قد يكون ، ثالثا و

القربدرة علربى املسرباومة    قلربة  و انعدام اقتصرباد احلجربم   مثل، التعاقدي النهقأححاا احليازات الصغرية يف  اليت يواجهها

 قادرينحغار املزارعني وقد يكون . التكنولوجي اإلرشادات مثل التمويل وفعالة لتلقي العديد من اخلدمال كلااهليوانعدام 

 Hotchkissو von Braun) يظهربر و .تشربكيل تعاونيربات تسربويقية فعالربة    عربرب  لشربركات  اعلى خفض تكرباليف معربامالت   

املنظمربات غربري    مربن املطلربوا مربن    ويف تلك األثناء. كواترو بينوس يف غواتيماسنلك يف حالة تعاونية  (Immink ،0454و

باتربتخدام  ( Berdegué ،3100غربري أّن ) . ححاا احليازات الصربغرية ألتنظيم دعم أفضل  والشركاتالدول و احلكومية

 مربن حيربث  بكربثري مربن التعاونيربات التقليديربة      أرقربى  الربيت تعتربرب  شيلي،  يف التعاونيات"من  ديداجليل اجلبيانات عن "

مطلربع   الربيت مت إنشرباؤها يف   ،الغالبية العظمى مربن التعاونيربات مربن هربذا النربوع      ر أنقد نكاألتواق احلديثة،  التعامل مع

 األحربول مربن   يموعة معقربدة  ت متلكجد أن تلك اليت جنحت كانقد وو. قد انتهى بها األمر إىل اإلفالس ،التسعينيات

ولربئن كربان   . الوجود املزيق نادرنلك أن متيقظة، مشريا إىل  وإدارة  ،الكفيلة مبنع اسنتفاع باجملان ،والوتيبات املذتسية

 احملافظربة علربى  قادرة على  أن تكونومن الصعب  األتواق احلديثة، فمن النادر إىل دخولالمن السهل نسبيا للتعاونيات 

فإن هربذه احلربدود املفروضربة    ومع نلك، . استتثمارات والتعديالت الالزمةب والقيام السوق متطلبات عرب مواكبة مشاركتها

 فعالربة  إىل مسرباعدة  حاجتهربا  برباألحرى  بربل  فعاليربة هربذه األخربرية   عربدم   س تعربين  ،املزارعني القائمة حالياعلى منظمات 

 . لتقويتها
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عنصربرا   ،ىل األحول مثل البنية التحتية واآلست واملدخالت والتمويل والتكنولوجياإ الوحولحتسني فرص يعترب  ورابعا،

"عقربود   حناعة األغذية أحيانربا  وتستعمل شركات. احليازات الصغرية ألححااالتضمينية لزراعة التعاقدية لغنى عنه  س

لوحربول إىل  مربن حيربث ا  حغار املزارعني قيود ل اليت تتصدى( 3114وآخرون،  Dries؛ )Austin ،0450توفري املوارد" )

"إخفاقربات السربوق    تربوفري هربذه املربوارد حربلّ    ومربن شربأن    وشراء احملصربول. واإلرشاد الزراعي  املزارعمدخالت و اسئتمان،

جيربوز للحكومربات واملنظمربات غربري     و. على منافسة كبربار املربزارعني  جعلهم قادرين بالنسبة إىل حغار املزارعني و" البنيوية

يف املكسيك خربالل  قطاع اخلضروات اجملمدة إىل وبالنسبة . العقود تلكيف  املنصوص عليها أن توفر أيضا املوارداحلكومية 

لارتربات الشربراء مربن املصربادر اخلارجيربة لربدى       يف  ةكرببري  اتاختالفرب  (Runsten ،0443و Bivingsجد )و الثمانينيات

علربى   كبربار وحربغار املربزارعني    كانربت تتعاقربد مربع   تعددة اجلنسيات الربيت  امل شركاتفإحدى ال ؛شركات التجهيز الكربى

 العقربود املربوفرة  وبربني   املربزارعني بني عدم تربوفري املربوارد فيمربا خربص كبربار       تراوحتأنواع العقود  3ت تعتمد كان السواء،

مصدر ديربون   تكون يف كثري من األحيان قدتلك " املواردتوفري عقود "غري أن كميات كبرية من املوارد إىل أحغر املزارعني.ل

دخل أححاا احليربازات   (. فالقروض الزائدة س تضعف3103وآخرون،  Burnod) اهلشةألححاا احليازات الصغرية 

إىل اخلروج مربن الزراعربة    دفع بهمتها تقلل أيضا من اتتقالليتهم لصاو الشركات املشوية وأحيانا ولكن وحسب الصغرية

مربن  التعاقديربة   الربنهق  وتتوجربب بريربة  (. Iwasa ،3113(؛ )Tsurumi ،0453)حيازة األراضي حتى من التعاقدية و

 السياتات على حعيدية األهم واألول باعتبارهاححاا احليازات الصغرية أل احلالة اسقتصادية واسجتماعيةحتسني أجل 

 . العامة والتنظيم

 

 دراسات حاالت يف أمريكا الالتينية 07اإلطار 
 

أمريكا الالتينيربة تقريبربا لعربدة عقربود. وعلربى       حظيت الزراعة التعاقدية بتشجيع قوي من قبل احلكومات والقطاع اخلاص يف كافة بلدان

خربارج   يف أوائل السبعينيات باعتبارها شكال مهمربا جربدا لتنظربيم اإلنترباج    فهي قد كانت أحال راتخة يف نلك اإلقليم  Arroyoحد قول 

قطاع احلبوا. وميكن اسعتبار أن بني املزارع املتوتطة أو الكبرية احلجم يف أمريكربا الالتينيربة، مبربا يف نلربك نسرببة مئويربة حربغرية مربن         

تواق احلضرية والدولية الكبرية، يوجربد أولئربك   ، دراتة قريبة الصدور( تنتق لألFuentealbaو Berdeguéأححاا احليازات الصغرية )

وتيبات التعاقدية أو شبه التعاقدية وأن أعدادهم آخذة يف التناقص بسرعة. ويف حربني  ال الذين ينتجون خارج أّي شكل معني من أشكال

يف حالربة إنترباج    ث تكون جودة املنتجات نات أهمية حرجة، فهي تتزايد أيضربا أّن الزراعة التعاقدية متيل إىل أن تكون أكثر شيوعا حي

 (.Echanove Huacuja ،3114) احلبوا يف املكسيك
 

أحد األمثلة املمتازة على الزراعة التعاقدية مع أححاا احليربازات الصربغرية، الربذين يكربون الكربثريون مربنهم فقربراء يف البدايربة وينتمربي          و

(: "كواترو بينربوس هربي تعاونيربة    3113) Lundyفيقول هو مثل تعاونية كواترو بينوس يف غواتيماس. إىل مجاعة املايا األحلية،  معظمهم

لعدة منتجربات يف   على حعيد تصدير اخلضار. ومذخرا جنحت التعاونية يف فتح أتواق كبرية عاما من اخلربة تقريبا 21ناجحة تتمتع برب

بكثري قدرة أعضرباء التعاونيربات، وهنربا  حاجربة     ويفوق الطلب احلالي حتالف مع تاجر باجلملة متخصص.  الوسيات املتحدة من خالل

إىل منتجني جدد ومناطق جديدة. ولتحقيق نلك، تقوم كواترو بينربوس بتحديربد يموعربات املربزارعني املوجربودة، مبربا فيهربا اجلمعيربات         

وتعمربل معهربم مربن أجربل جتريربب خطربط        شرائح متخصصة بيئيربة مذاتيربة،  والتعاونيات وشبكات املزارعني الرائدة، من بني أخرى، يف 

اإلنتاج، ومن ثم تتعاقد مع تلك اليت تظهر القدرة على تلبية أهداف الكمية واجلودة. وتوقع التعاونية عقدا ملزما قانونيربا مربع يموعربة    

لمنتق. وباإلضافة إىل نلك، يربتم تربوفري اسئتمربان    املنتجني حيدد الكمية واجلودة واجلدول الزمين لإلنتاج، فضال عن حتديد تعر ثابت ل

من أول بضع شحنات يتم تسليمها. ومن خالل هذا النمونج، حققت كربواترو   يف شكل مدخالت ومساعدة فنية. ويتم خصم قيمته سحقا

يف املائة على حعيد تصدير اخلضار على مدى السنوات الربثالث املاضربية". واملهربم هنربا هربو النجرباح يف        31 بلغ بينوس معدل منو تنويا

التأثري املتالحق علربى تضربمني أحربحاا احليربازات      أححاا احليازات الصغرية على اإلدارة التنظيمية والتسويق فضال عن حتسني قدرة

 الصغرية األخرى يف العملية.  
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عددا كبريا من احلاست الناجحة وغري الناجحة للزراعة التعاقدية اليت مشلربت أحربحاا احليربازات    ( Schejtman ،3115)وقد درس 

الصغرية يف مجيع أحناء أمريكا الالتينية. فكان اتتنتاجه هو أن "القاتم املشو  بني مجيع احلاست الناجحة يف املنطقربة يتمثربل يف أن   

اعة التعاقدية جيب أن حتفز وتكرباف  اسلتربزام القربوي ملنظمربات املنربتجني باسمتثربال للعقربد        ترافق الزر الوتيبات املذتسية اجلديدة اليت

ولربيس يف   الطرفني، وفهم أن الشراكة الناجحة تبنى وتتحقق على مر الوقربت  هذا بدوره يتطلب نظرة طويلة األجل إىل دورو. وألحكامه"

 موتم واحد."
 
 

 دراسات حاالت يف آسيا 01اإلطار 
 

)الشربركات عربرب    يف آتيا، مّت تقديم الزراعة التعاقدية يف الستينيات من قبل الشربركات عربرب الوطنيربة األمريكيربة     *ما بعد احلرايف فوة 

وحتريربر األتربواق، قامربت الشربركات عربرب الوطنيربة        (. ويف ظل العوملةTsurumi ،0453الوطنية( إىل قطاعي املوز واألناناس يف الفلبني )

اآلتيوية كذلك بإنشاء خمططات تعاقدية يف اإلقليم ابتداء من الثمانينيات من أجربل تلبيربة الطلربب املتزايربد علربى الفاكهربة واخلضربروات        

 لشركات الكبرية يف القطرباع العربام  وزيت النخيل وغريها. ويف بلدان مثل ماليزيا وإندونيسيا، أّدت ا الطازجة والفراريق واألغذية البحرية

 تايلنربد املهربيمن يف   دورا هاما يف الزراعة التعاقدية املوجهة حنو التصدير مع أححاا احليازات الصغرية، يف حني أن القطاع اخلاص هو

(Little وWatts ،0444 .وكذلك يف الفلبني ،)كات عرب الوطنيربة  ومبا أن تلك الوتيبات املوجهة حنو التصدير قد ازدهرت، تقوم الشر

 Sekineاملزارعني احمللربيني يف األتربواق احملليربة )   بتطوير الزراعة التعاقدية مع  اليت انتهجت تكييف السياتات مع السياق احمللي،

وعالوة على نلك، فإن اخلطط التعاقديربة تتزايربد أيضربا علربى حربعيد املعربامالت بربني أحربحاا احليربازات الصربغرية            (.Hisano 3114و

 طاعم فضال عن التعاونيات استتهالكية. املبالتجزئة احمللية والصناعات الغذائية و وتالتل البيع

 

كما أن دراتات احلاست اآلتيوية يف املذلفات تشري أيضا إىل تداعيات هامة جدا نامجربة عربن الزراعربة التعاقديربة. فربإن مشربروع اهليئربة        

حاحب حيربازة حربغرية عملربوا يف إنترباج      21 111است وهو يشمل حوالي اسحتادية املاليزية إلحالح  األراضي قد اعترب أحد أجنح احل

يظهر أّن املشروع يف تلك اآلونة قد احنرف عن هدفربه األتاتربي املتمثربل    Iwasa (3113 )احملاحيل الريعية حتى الثمانينيات. غري أن 

التسربوية والزراعربة التعاقديربة يف يربالي املطرباط وزيربت       يف إنقان الفقراء يف املناطق الريفية من خالل خلق مربالكني حربغارا لألراضربي عربرب     

النخيل. وما أن بدأت تلك الشركة العامة الكبرية يف تنمية قطاعيها املعنربيني باألغذيربة الزراعيربة وغربري الزراعيربة مربن خربالل الشربركات         

حيربازة األراضربي علربى املتعاقربدين.     التابعة هلا، تعت إىل حتقيق عوائد اقتصادية عالية وهي للحقيقة أعادت النظربر يف وعربدها بتوزيربع    

املعارضة القوية اليت أبداها املتعاقدون فإن تلك الواقعة قد أحبطت بشربكل كرببري نشربوء    بسبب  وعلى الرغم من تحب هذا املوقف أخريا

 لكرببرية اخلاحربة بربه   جيل ثان من املتعاقدين ودفعتهم إىل اخلروج من الزراعة التعاقدية. وابتداء من التسعينيات افتتح املشربروع مزارعربه ا  

إندونيسيا. وتدل هذه احلالة على مربدى أهميربة توزيربع حيربازة األراضربي       للتعويض عن اخنفاض اإلنتاج وشّغل عماس أجانب س تيما من

 إلجناح الزراعة التعاقدية.  واستتقالل اسقتصادي
 

تطربوير الزراعربة    احليازات الصربغرية قربد ترباهم يف   ومن ناحية أخرى، تشري التقارير إىل أن حتسني اسعواف حبيازة األراضي ألححاا 

مشرباركة  يفربرض قيربودا علربى     باء(. ومبا أن التشربريع اخلرباص بالشربركات األجنبيربة     3103)منظمة األغذية والزراعة  تايلندالتعاقدية يف 

ات الصغرية احملليني. وعلربى  أححاا احلياز املستثمرين األجانب يف اإلنتاج الزراعي األولي، فقد وتعوا نطاق الزراعة التعقادية ليشمل

التشريع اخلاص باألراضي من أجل تشجيع الشركات اخلاحة على استربتثمار يف   العكس من نلك، ففي اليابان، قررت احلكومة حترير

كيف انسحبت شركة "دول" لألغذية وهي شركة أمريكية عربرب وطنيربة   Hisano (3114 )و Sekineاإلنتاج الزراعي األولي. وقد وحف 

مزارع خاحربة بهربا يف منرباخ األعمربال نا . كمربا أن الصربراع علربى األرض         الزراعة التعاقدية مع أححاا احليازات الصغرية وأتستمن 

تتعلربق مباشربرة برباألمن    ألنهربا   باء(. وجيب إيالء اهتمام خاص مبسربألة األراضربي هربذه    3103يشتد يف كمبوديا )منظمة األغذية والزراعة 

 رية والتغذية. الغذائي ألححاا احليازات الصغ
 
اتتخدمت الدولة استتعمارية اليابانية املخططات  هذا س يعين انتفاء الزراعة التعاقدية يف تنوات ما قبل احلرا. فعلى تبيل املثال *

 التعاقدية يف يال إنتاج السكر يف تايوان خالل القرن التاتع عشر
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 الوصول إىل األسواقأصحاب احليازات الصغرية يف تسهيل دور منظمات  2-2-1

 

تفتقربر يف  غربري أنهربا    ينبغي أن تكون منظمات أححاا احليازات الصغرية يف وضع ميكنها من تعزيربز مصرباو أعضربائها؛   

احلكومربات واملنظمربات غربري احلكوميربة      لربذلك ننصربح  و. بطريقربة فعالربة   نفسربها  القدرة واخلربة لتنظربيم  إىل بعض األحيان

املنظمربات   تلربك  إىل أن تبلربغ  حتفيزيربا  دعم تلك املنظمات، بأن تربذدي دورا ب يتعلق التنمية، فيماواملنظمات املوجهة حنو 

س توفرهربا الوكرباست   أداء خدمة املنظمة  كان علىوينبغي دعم استتثمارات إنا (. 3114وآخرون،  Diaz) مرحلة النضق

هنا  حاجربة  ت ة؛ وإنا كانمصاو أححاا احليازات الصغريبالنسبة إىل  تيئةاألخرى يف السوق أو تقدمها ضمن شروط 

منظمات املنتجني  عسوف تذدي املنافسة إىل الدفع باجتاه حتسني الكفاءة، متاما كما جرى مف يف بداية املطافالدعم إىل 

  يف أمكنة أخرى يف الدول املتقدمة.

 

مربن خربالل    ديربدة اجلبربذور  التبربادل املعربارف واملهربارات و   باإلضربافة إىل   ،بيربع التجهيز والشراء وال على حعيدالتعاون إن 

وجربه فئربات أخربرى مربن     توت. املمكنربة  الكربثرية  هربي مربن بربني األمثلربة    واستربتثمار املشربو  للمعربدات واآلست     ،شبكاتال

سالتربل  ب اسرتبرباط طريربق زيربادة الكفرباءة الفرديربة واجلماعيربة يف       عن الوحول إىل السوقاستتثمارات حنو حتسني ظروف 

أحربحاا   قربدرة  كبري يف تكاليف املعامالت، فضال عن زيربادة التخفيض الاحلجم ويف وفورات حتقيق  إىل السوق، والسعي

 ما لتخزيناملستودعات لإدارة  تلك أيضاأنواع استتثمارات  وقد ختص عمالء السوق مععلى املساومة  احليازات الصغرية

اسحتفرباظ   مربن أجربل  حلجربم ) الصغرية أو املتوتطة ا التجهيز بعد احلصاد )من أجل احلصول على تعر أفضل(، ومعدات

حتترباج منظمربات أحربحاا احليربازات     كمربا و  اإلقليمربي وغربري نلربك(.   املستوى  على مبزيد من القيمة املضافة يف املزرعة أو

تطربوير التكنولوجيربا( والتفرباوض علربى مشرباركة أحربحاا       املسربتوى املطلربوا )  من أجربل الوحربول إىل    هاإىل تعزيز الصغرية

 ظروف حمّسنة. حتت احليازات الصغرية يف هذه األتواق
 

 االستثمار يف مؤسسات متكينية 2-2

 االستثمار يف توفري السلع العامة 2-2-0

 

 ات والربري وامليرباه  الرعاية الصحية والتعليم والطرقمثل )واخلدمات اجليدة  العامةتوفري السلع  تشجعاليت سياتات إن ال

قربدرة أحربحاا    ميكن أن تكون فعالة جدا يف تعزيز ،للمزارعني من أححاا احليازات الصغرية الصاحلة للشرا وغريها(

أحربحاا   احربة خبالسلع واخلربدمات العامربة لسربكان الريربف، و    يتأخر توفري في كثري من األحيان، ف. احليازات الصغرية

ألحربحاا  تربوفري خربدمات أفضربل    فربإن  وهكربذا،  . املربدن سربكان  مبا يقدم ل مقارنة بدرجة كبرية ،منهم احليازات الصغرية

الربيت   ليس فقط يف الزراعة ولكن أيضا يف األنشربطة غربري الزراعيربة    ،أفضل بشكل تتثمارسمن ا نهمميّكاحليازات الصغرية 

 . أفضل يف الزراعة بشكل التتثمارل إىل البالدميكن أن جتلب حتويالت مالية 

 

نقربص  أمربا  . أححاا احليازات الصربغرية  العاملة األترية املتاحة هي أول األحول وأهمها بالنسبة إىلقوة وس شك يف أن ال

السربافر يف  تكافذ الوعدم  التعليمونقص  واألمراضتوفرة يف مكان قريب، امليدة واجلنوعية ال ناتمياه الشرا  وقلةالتغذية 

وبنرباء علربى نلربك،    . ةيالعاملة األتر القوةإىل تدهور نوعية وكمية  ها أمور تذديكلفوما إىل نلك،  اجلنسنيالعالقات بني 

يف زراعربة   أخربرى  بربل هربو شربرط أتاتربي حاتربم ألي اتربتثمارات      . للغايربة  ااسحتياجات األتاتية ضربروري ب الوفاءصبح ي
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من شربأن  و .اتواتيجية  مسألة استتثمارات العامة ودور املنظمات غري احلكوميةتعترب هنا و. أححاا احليازات الصغرية

 )مثربل امليرباه الصرباحلة للشربرا والصربرف الصربحي، والكهربرباء       تربوفري السربلع العامربة األتاتربية     ب العامالصحة قيام قطاع 

أحربحاا احليربازات    مشربويات حمربددة موجهربة إىل    والتعليم(، والسلع اجلماعية مثل توفري التغذية املدرتية من خربالل 

 هلرب يكربون   أنخطط التقاعربد،  و والتأمينات النقديةبرامق احلماية اسجتماعية مبا يف نلك التحويالت فضال عن  ،الصغرية

 . ، على استتثماراتوبالتالي ،زراعة أححاا احليازات الصغرية تنميةتأثري هام على 

 

الربيت ميكربن أن    العامربة األتاتربية   السربلع  ،واستصاست والكهرباء والري والتعليم واملياه والصرف الصربحي  اتالطرقوتعّد 

هربذه الشربروط األتاتربية علربى     تسرباعد   عينربه  ويف الوقربت . الشربابة جتعل احلياة يف املناطق الريفية أكثر جانبية لألجيربال  

 كمربا حيربد مربن   استتثمار يف السلع العامربة إىل التخفيربف مربن وطربأة الفقربر،      ويذدي . العائلية اليد العاملةحتسني إنتاجية 

Haque (3111 )و Hazellو Zhang( ،311 ،)Fanو Zhangو Fanني مربن  الفوارق اإلقليمية )حاست مربن اهلنربد والصرب   

لوحربول إىل  با أفضربل  فربرص  علربى نيربل   مساعدة أححاا احليازات الصغرية ن للطرقاتميكو. (3114) وآخرون Zhangو

وس تيما يف مناطق مثل أفريقيا حيربث الوحربول إىل   (، Olivia ،3101و Gibsonلعمل خارج املزرعة )لوفرص  ،األتواق

يف و (.Delaney ،3100و Schonbergerو Livingston) أخربرى  أقرباليم عليربه يف   وهرب األتواق هو أكثر تكلفة بكثري لربا  

عل السكان جي اتالطرق من على مقربةالقرى وجود أو  اتمجهورية تنزانيا املتحدة، على تبيل املثال، فإن وجود الطرق

، Msuyaو Chilongolaو Kwigizileعلربى حربعيد التخفيربف مربن وطربأة الفقربر )       هربود احلكومربة  جلاحملليني أكثر دعمربا  

 ،يف املائربة  4.3، مت ختفيض مسربتوى الفقربر بنسرببة    3112و 0443أنه بني عامي  (Warr ،3113(. وقد أظهر )3100

 يف املائة من هذه النسبة. 02 قد تاهم برب شّق الطرقات وأّن

 

 عربن التكنولوجيربا  معلومربات ) نقربل أفضربل لل   لضمان ،األتعار والطلب حول معلوماتللونظام  استصاستوهنا  حاجة إىل 

أن  (Zhang ،3112و Fan) يةدراتربة حربين  وقربد أظهربرت   . ( فضال عن املسائل اسجتماعيةوغريهاواسئتمانات  والتسعري

 استصاستعلى تبيل املثال، كل دوسر يستثمر يف يال ف ة.مرتفع تكون قداستصاست الريفية  يال عوائد استتثمار يف

كما أنه يزيد مربن إمجربالي النرباتق احمللربي يف      دوسرات أمريكية. 3 بنسبة الريفيالناتق احمللي اإلمجالي  أن يزيدميكن 

وهربو   أمريكيربة  اتدوسر 3زيادة الدخل من خارج املزرعة  علىبلغ العائد قد ودوسر أمريكي.  0.40 قطاع الزراعة بنسبة

أنظمربة معلومربات    أما .الصرف الصحيمرافق هذا ينطبق أيضا على الكهرباء والري والتعليم ومياه الشرا ومبلغ مرتفع. و

ومنظمربات املنربتجني    ةاخلاحرب  األتربواق ووكربالء   احلكربوميني  السوق )مبا يف نلك آليات النشر( اليت جتمع بني املسربذولني 

)مبعربدل  أفضربل للمنربتجني    األدوات الرئيسية اليت توفر دخربال  من هيف ،تطور األتواق تقاتم ومناقشة من أجلالريفيني 

مربن خربالل بنرباء فهربم مشربو        ةسياتربي ال يف حربنع القربرارات  كذلك ثر ذتو يف املائة من زيادة األتعار( 01و 3بني يواوح 

(Galtier ،3103.) 

 

شربكال  األ تعتربرب  فهنربا . حموريربا  عامال  ،من املوارد ةلكن أفضل اتتفادةوالبحث عن  ،حقل تركيبات املواردوهنا يصبح 

مت تطويره يف أمريكا الوتطى علربى ترببيل   نهق "من الفالح إىل الفالح" الذي  ( مثلإلرشاداديدة من تقاتم املعرفة )أو اجل

مت عربرض جتربارا نات حربلة بأفريقيربا مربن قبربل        ،أو مربذخرا  (Miranda ،3111و Hocdé) أهمية قصوى ، ناتاملثال

(Sanginga 3103ن، وآخري). 
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 الريفية يف الصنيدراسة ماضية على عائدات االستثمارات العامة يف املناطق  2اجلدول 

 نوع االستثمار

 العوائد/التأثريات

العائد على الناتج احمللي 

 اإلمجالي يف الريف

العائد على الناتج احمللي 

 اإلمجالي يف جمال الزراعة

العائد على الدخل من 

 خارج املزرعة

 التخفيف من وطأة الفقر

 6.79 – 9.59 9.59 البحوث والتطوير

 1.33 – 1.88 1.88 الري

 3.22 6.71 2.12 8.83 الطرقات

 8.80 4.97 3.71 8.68 التعليم

 2.27 0.72 0.54 1.26 الكهرباء

 2.21 5.07 1.91 6.98 استصاست

 القربربربربربروض للتخفيربربربربربف 

 من الفقر

– – – 1.13 

 
  العائد اليت أنتجتها.عدد وحدات نوع معني من اخلدمات العامة،  يفلكل وحدة اتتثمار  ،األرقام الواردة يف اجلدول تبّين مالحظة:

 (.Zhang ،3112و Fan) املصدر:

 

 التنميةاالستثمار يف األحباث من أجل  2-2-3

 

زراعة أححاا احليازات الصربغرية أولويربة كافيربة علربى الصربعيدين      مل تلق و واإلرشادالبحوث  مت إهمال، الثمانينات منذ

عالية اجلودة وخدمات اإلرشاد استتشربارية الربيت   اليف يال البحوث  زيادة استتثمارإىل هنا  حاجة و. الدولي والوطين

: يموعة أكثر تعقيدا من األهربداف  تتناولث أن والبحوعلى . مع احتياجات املزارعني نتاج املتكيفةاإلمع منانج  تتالءم

القدميربة  التحربديات   ذلكوالبيئربة والتنربوع البيولربوجي وإدارة املربوارد(، وكرب      والطاقربة  املنرباخ )تغربري   اجلديدة التحدياتأي 

فريربق اخلربرباء الرفيربع املسربتوى املعربين برباألمن الغربذائي        ) )اإلنتاجية واإلنتاج( وتعزيز التنويع واألمن الغذائي والتغربذوي 

  للمزارعني الفقراء." رداءة البحوث واإلرشاد"لربكسر احللقة املفرغة  فهيالرتالة األتاتية ألف(. أما  3103والتغذية، 

 

جيربب أن  و. يتمع املاحننيو من احلكوماتاستتثمارات إىل و كامل اسهتماموطنية إىل النظم البحوث واإلرشاد وحتتاج 

؛ واملنظمات غري احلكومية نظمات املنتجني الريفينيم ( الشراكة مع0لعدة توجهات رئيسية هي: ) هذا الدعميستجيب 

من أجل التطوير احمللي ملادة وراثيربة متكيفربة قربادرة علربى      البحوثإجراء من أطراف ثالثة و( اتتخدام املادة الوراثية 3)

 مقوحربربربربربات مبتكربربربربربرة منخفضربربربربربة التكلفربربربربربة لالتربربربربربتثمارات، ( وضربربربربربع 2اإلنتربربربربرباج يف الظربربربربربروف الصربربربربربعبة؛ )

مسربتوى أحربحاا   علربى  و)تادتا( تشجيع تنمية األنشطة الربيت تزيربد مربن القيمربة املضربافة       اإلنتاج نظم ( تعزيز تنويع4)

 . احليازات الصغرية
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كمربا  . البحربوث توجهات ب املتعلقة ياراتاخلمن حيث احملاحيل الغذائية ومسألة التغذية األولوية القصوى  الءوجيب إي

 علربى أوضرباع   كربذلك  البحربث جيربب أن يوكربز   و أولويربة  أعلىبحتظى  أن لمحاحيل خارج السوق العاملية الدوليةل ينبغي

مراكربز البحربوث الدوليربة والوطنيربة أن تعطربي األولويربة هلربذه         بنيثمرة املشراكات وينبغي لل. أححاا احليازات الصغرية

من خالل النباتات واحليوانربات الصربغرية علربى     اتإنتاج الربوتينو إلنتاج األلبان كما جيب الوويق .احملاحيل الغذائية

 .  ذه التجاراهلر تقييمات وتوفدعم أن تلبحوث لينبغي نطاق واتع و

 

 يجب أنفيف املناطق احلضرية،  هاسوق ستتخدامال حتوستمع  أفضل هدف إىل تكيفي ذائية الذيجتهيز املواد الغأما 

 . واألتاليب املستخدمة البحوث من أجل حتسني كفاءة وإنتاجية املعدات جانب الدعم من لقىي

 

الطبيعية وخدمات  مواردلل املستدامة تعّظم اإلدارة اليتلزراعة ل اإليكولوجيةنمانج فإن ال أعاله، 2-0-2وكما نكر القسم 

التقيربيم الربدولي للمعرفربة    أححاا احليربازات الصربغرية )   معظمإىل بالنسبة  بشكل خاصواعدة تعترب  ،النظام اإليكولوجي

 حقيقة أن النهق اإليكولوجية الزراعية غالبا ما تكربون و. (3114 والعلوم والتكنولوجيا الزراعية املوجهة ألغراض التنمية،

مربع تركيربز   ، عامربة ومجاعيربة   اتربتثمارات  عين احلاجربة إىل توحتتاج إىل أن تتكيف مع الظروف احمللية،  املعرفة كثيفة

العربام يف   كما أن استتثمار .تعترب مرحبة بالنسبة إىل هذسء على يموعة حمدودة من التكنولوجيات اليتالقطاع اخلاص 

 تربيحظى  حمليربا، والربيت   املتكيفربة املربادة الوراثيربة   بنشربر  وتقديم الدعم لنظم البذور احمللية اليت تسربمح   استتيالدبرامق 

 . هو مثال جيد على احلاجة إىل استتثمار العام يف يال البحوثوتبادهلا وتسويقها، باحلق يف حفظها يانا ن املزارعو

 

مربع   تطربوير الربنهق اإليكولوجيربة الزراعيربة    مواحربلة   من أجربل البحوث واإلرشاد على حعيد جهود بذل وهنا  حاجة إىل 

األحباث أما . جاهزة عدم وجود حلولب واسعواف أيضا هاومستقبل التكنولوجيات تلك بقدراتاسعواف يف الوقت نفسه 

أيضا، مبا يف نلك، علربى   ة هيمهمف التقليدية الزراعة من ضمناملبادئ اإليكولوجية الزراعية  اتتيعاا اليت تشجع على

اتربتخدام   مربن  تقليربل اهلادفربة إىل ال أو املمارتربات   ،حملافظة على الوبة واملاءلارتات الزراعة والفالحة اتبيل املثال، 

ويف الوقربت نفسربه، هنربا  حاجربة     . للبلدان املتقدمة والبلدان النامية وتصلح هذه املالحظة. األمسدة اسحطناعية واملبيدات

 أحربربحاا احليربربازات الصربربغريةفهربربم زراعربربة مربربن أجربربل  ةواسقتصربربادي ةاسجتماعيربربمربربن الناحيربربة إىل املزيربربد مربربن البحربربوث 

 بصورة أفضل.

 

 أولويربات البحربوث وتصربميم وتنفيربذ األحبرباث وفقربا       حتديربد أححاا احليازات الصربغرية يف   تشر البحوث اليت وتعترب 

تسربتجيب  أفضربل طريقربة للتأكربد مربن أن نتربائق البحربوث       فتلربك هربي   . بربالغ األهميربة   اأمر ية،تشاركية ومتكين نهجياتمل

من أجل حتقيق نلك، جيربب أن  و. ححاا احليازات الصغريةأل املعقدة اإليكولوجيةقتصادية وواساسجتماعية  للسياقات

وتربأثري   املذتسربية أححاا احليازات الصربغرية مربن حيربث أولوياتهربا      من جانبمساءلة لل قابلية تكون نظم البحوث أكثر

 عملها ومتويلها.
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 قدرات احلكومات واخلدمات العامة توطيد 2-2-2

 

مربن خربالل إعربادة بنرباء      -كلمربا دعربت احلاجربة     - وقربدرتها  الدولربة  تلطة ترتيخهنا  حاجة لالتتثمار من أجل إعادة 

 بشربأن يال تنمية أححاا احليازات الصربغرية، مبربا يف نلربك املسرباءلة      لعمل بكفاءة يفعلى اوتعزيز قدرات القطاع العام 

مبربا يف   يف القطاعني العام واخلاص،ظيم مع أححاا املصلحة تنال من حيث تذديه دور رئيسي لدولةول. املوارد املخصصة

 .من أجل حياغة أطر السياتات يف املستقبل وملئهاوضمان ظروف احلوار  ،أححاا احليازات الصغرية لثلي نلك

 

لدولربة والسربلطات احملليربة أيضربا مسربذولية رئيسربية       فتوتب على اتتثمارات أححاا احليازات الصغرية، إىل اوبالنسبة 

توفري الوحربول اآلمربن   ألرض واملوارد، وحني تدعو احلاجة، با ةاحلقوق الساري س تيما وإنفانها قوقباحلاسعواف جلهة 

 . أدناه(، كلما كان نلك مناتبا أنظر) إىل األراضي واملوارد الطبيعية من خالل آليات إعادة التوزيع

 

يف الغالبيربة العظمربى مربن أنظمربة إنترباج أحربحاا احليربازات         عيف املربزار  املربّدخرة  البربذور  يعتربرب دور على وجه التحديد، و

حفربظ التنربوع   يف سرباهمة أحربحاا احليربازات الصربغرية     كما جيربب اسعربواف مب   ،معيشتهم بالنسبة إىلحامسا  ،الصغرية

 اداملوتنفيذ وتطبيق وتيكون . تبادهلاوالبذور  عن طريق ادخارحقوق املزارعني جيب محاية ولذلك . املوقعالبيولوجي يف 

لمعاهربدة الدوليربة بشربأن املربوارد الوراثيربة النباتيربة لألغذيربة        ل( املزارعني )حقوق 4)استتخدام املستدام( و 5و)احلفظ(،  3

 ، مبثابة خطوة يف هذا اسجتاه.والزراعة

 

كمربا   املوقربع حفربظ التنربوع البيولربوجي يف    يف ساهمة أححاا احليازات الصربغرية  مب جيب اسعوافعلى وجه التحديد، و

نفيذ وتطبيربق املعاهربدة الدوليربة بشربأن املربوارد الوراثيربة       ت ا من خاللالبذور وتبادهل ادخارحقوق املزارعني يف جيب تقوية 

 . واتفاقية التنوع البيولوجي ،النباتية لألغذية والزراعة

 

 Gaspartو Brasselle) تربأمني حقربوق أحربحاا احليربازات الصربغرية     هربو  استتثمار يف األراضي ب والشأن األهم فيما يتعلق

األحربول   مربن  الربيت هربي   الوحربول إىل مربوارد امللكيربة املشربوكة    ب املتعلقربة  قربوق احلمبا يف نلك مجيع (، Platteau 3113و

هربذه املربوارد لتربأمني    ذين يعتمربدون علربى   لرعاة الل وباألخصغالبية أححاا احليازات الصغرية إىل استواتيجية بالنسبة 

 . شرط أتاتي لالتتثمارب ليس منح حكو  امللكيةقوق امللكية من خالل حل الواتعغري أن اسنتشار . تبل عيشهم

 

زارع ملرب الطاقات اإلنتاجيربة   كشفيعرقل على حنو خطري األمر الذي توزيع األراضي واملياه )يف  كبري إنا كان هنا  توءو

هنربا   كون تربت لموتربة،  املحالربة  لل تبعاو. خلق اإلنصافمن أجل إىل برامق  هنا  حاجةفأححاا احليازات الصغرية(، 

إدخربال حتسربينات    الراميربة إىل  ططاخلو الريمشاريع هذه البدائل مثال بني إحالح األراضي و وتواوح. بدائل لكنة عدة

هربذا النربوع مربن    ضمن و. احليوانات إدخالزراعة احملاحيل اجلديدة و)إعادة( وخمططات جوهرية على خصوبة الوبة، 

األراضربي  باملختصربة  احلقوق برب  اهتمامربا خرباص. وجيربب اسعربواف     أن تعطى للمربرأة  ف جيبالربامق الذي يضمن اإلنصا

رزقهربا مربن   اجملتمعات والفئات اسجتماعية اليت تستمد جربزءا مربن   ملختلف أنواع  مةعلى أنها حقوق قّيواملوارد املشوكة 

 حامسا يف كثري مربن احلرباست حيربث   هذه احلقوق عامال تشكل و. الطرائد مجع الكتلة احليوية، أو حيد السمك أو حيد

 . املوارد املشوكة الوحول إىلميكن احلفاظ على زراعة أححاا احليازات الصغرية من خالل 
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 والتربأجري  واسئتمربان ديدة ويموعة مربن اخلربدمات املاليربة، مثربل اسدخربار      اجلذتسية املوتيبات الوجيب مواحلة تطوير 

وتوتربب  . حربحاا احليربازات الصربغرية   أللفقر وحتقيق األمربن الغربذائي   لحد  من أجل وضعالتحويالت املالية والتأمني، و

وميكربن أن تعطربي حربوافز    . األهداف تلكاملذتسات املالية لتحقيق  مراقبة وتنظيممسذولية الدول واملذتسات الدولية على 

احليربازات الصربغرية وإضربفاء     حناديق أحربحاا اإلقراضية إىل  هاتخصيص نسبة مئوية معينة من قدراتل للمذتسات املالية

إىل  ألححاا احليازات الصربغرية يف البلربدان الربيت تفتقربر     وخطط بدست التقاعدالطابع املذتسي على املعاشات التقاعدية 

 . تلك الضمانات اسجتماعية

 

 الزراعربة  يربال يف  بربني القطرباع العربام واخلرباص    تنوعة من الشربراكات  املشكال األتعزيز  بشكل متزايد على البلدان وتعمل

الربيت يتوقربع أن يكربون هلربا     الدعم العربام للمشرباريع   خمتلفة من  توفر عموما أشكاس وهي. األعمال الزراعية لدعم تنميتهاو

يتطلربب مشرباركة قويربة    فأححاا احليازات الصربغرية  زراعة ل أما جعل تلك املخططات مفيدة. تأثريات يتمعية إجيابية

خمتلربف   سربذوليات ومأدوار وواضربح ألهربداف املشربروع    التحديربد  الو ،غريةأححاا احليازات الصمن منظمات من الدولة و

تعادست القوة الشربرائية  من التقييمات ل أطلقت الفاو تلسلة، 3103يف عام و. اجلهات الفاعلة فضال عن إجراءات الرحد

 الصربعوبات علربى  واتتخالص الربدروس وحتديربد    التحديات بهدف إظهار ،بلدا يف أفريقيا وآتيا وأمريكا الالتينية 03يف 

 . 34التنفيذ مستوى
 

 احلماية االجتماعية لالستثمارات 2-2-2

 

واألحول من جهة أخربرى   احليازات الصغرية من جهة، واملمتلكات املوروثة املنزلية واإلنتاجية ألححاا امليزانية مبا أن

 وهذه فكرة معوف بهربا القضايا اإلنتاجية يف الوقت نفسه. استتثمار يف القضايا اسجتماعية خيدم فإن ، أشياء منقولةهي 

وبالتالي، . على اإلنتاجية الزراعية السلع العامة اسجتماعية توفري تأثري تتناولأخرية  دراتات اآلن على نطاق واتع يف

)أوس( أي احليازات الصغرية:  أححاا على مستوىخمتلفتني غايتني دم خيفإن استتثمار يف الرعاية الصحية ميكن أن 

ذدي الصحة األمر الذي قربد يرب  ختفيض اإلنفاق استتهالكي على ( لتحسني اإلنتاجية، و)ثانيااليد العاملة حتسني نوعية 

أمني خطربط الترب  وتشربكل  . لميزانيربات ل املنزلربي علربى اجلانربب   عرب احلربد مربن الضربغط    إىل مزيد من استتثمارات يف اإلنتاج 

أي لاثلربة:   ايف التعليم أغراض اتاستتثماروختدم . من استتثمارات احملتملة اجزء، ، كما هي منفذة يف الصنيالصحي

أثري يربذدي إىل حتسربني اإلنتاجيربة )ترب     قربد األمر الربذي   ،بواتطة مهارات معرفية أفضلحتسني رأس املال البشري  ()أوس

وهنا أيضا تعتربرب   ومعلومات التسويق وما شابهها(.ىل املعرفة )التكنولوجيا إ الوحول على قدرةالسني حتو)ثانيا( ؛ مباشر(

 .أهمية قصوى نات ،لعمل اجلماعي يف اخلدمات اسجتماعيةمن أجل ا اجملموعات املنظمة
 

عين تنطبق هذه املالحظة نفسها على شبكات األمان اسجتماعي أو احلماية اسجتماعية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى املو

 التربدخل هربي جربزء مربن    و ءلحصربول علربى احلربق يف الغربذا    ل ن أتاتربي مكّوباء( اليت هي  3103باألمن الغذائي والتغذية، 

مع احتمربال   ستتثمار يف األنشطة اإلنتاجيةباححاا احليازات الصغرية ألتسمح فهي الصحة والتغذية وبالتالي  لتحسني

 حتقيق نتائق أفضل. وميكن لوتائل الدعم هذه حني يتم اتتهدافها أن تربذدي دورا يف مسرباعدة عربائالت املربزارعني علربى     

 يصعب التعايف منها، يف كثري من األحيان.اليت املال واحلد من عملية اجتثاث رأس جتاوز الصعوبات املخمنة 
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اطق الريفية واحلضرية من أجل تعزيز األمن الغذائي لصغار املحزارعني والفئحات   حدائق اخلضروات والبساتني يف املن 04اإلطار 

 الضعيفة من السكان

 

األغذية يف املناطق احلضرية وشبه احلضرية يف األرجنتني، وهو لول بالكامل من قبل إلنتاج  ProHuertaبرنامق  0441أطلق يف العام 

حديقربة منزليربة    511.111احلكومة الوطنية )وزارة التنمية اسجتماعية( وقد نّفذه املعهد الوطين للتكنولوجيا الزراعية. وتاعدت حوالي 

هكتربار(   3حديقربة مدرتربية )مسرباحة الواحربدة منهربا       3 111أفربراد(، و  3إلطعام عائلة مكونة من  ا)تبلغ مساحة كل منها هكتارا واحد

ماليربني شربخص علربى إنترباج غربذائهم بأنفسربهم. ويوّلربد كربل دوسر          2 هكتربارات(،  01حديقة يتمعية )مساحة الواحدة منها  4 111و

بتمكني الفئربات الضربعيفة وبنرباء     دوسرا  بقيمة األغذية املنتجة، ناهيك عن املنافع غري النقدية املرتبطة ProHuerta 31مستثمر من قبل 

 رأس املال اسجتماعي.  

 

املقايضربة واملعربارض التجاريربة يف اجملتمربع      وكان اهلدف من الربنامق يف البداية التصدي ألزمة الغذاء وتوء التغذية بني الفقربراء، ولكربن  

فرص عمربل   تعزيز التماتك اسجتماعي. وقد تاعد نلك على حتفيز اسقتصادات احمللية وخلق قتصادية إضافية وتبيال إىلوفرت فوائد ا

 جديدة للفقراء.  

 

علربى   إنتاج األغذيربة اإليكولربوجي الزراعربي    ProHuerta ومن خالل شبكة كثيفة جدا من الفنيني امليدانيني واملتطوعني، يشّجع برنامق

اعتماد األتاليب الطبيعية ملكافحة اآلفات واألمراض، وكذلك التسميد على نطاق حغري إلنتاج األمسدة. وتسّهل الشبكة مع نطاق حغري 

هرباييت منربذ    يدّرا أيضا املسذولني الفنيني األجانب يف أمريكا الالتينية، ويتعاون مع مجهوريربة  ProHuerta توزيع املدخالت. كما أن

 شخص هنا .  311 111وهو قد بلغ  3113عام 

 

وزارة التنمية اسجتماعية(، أنظربر   - )املعهد الوطين للتكنولوجيا الزراعية ProHuerta، املنسق الوطين لربRoberto Cittadini: املصدر

 .http://www.vocesenelfenix.com( Cittadini ،3101أيضا )

 
 
اإلنتاجي. وحربني تطربرأ حربدمات أو    اجلانب املنزلي و قابلة لالنتقال واستتبدال بني اجلانب ،وكذلك األحول األموالإن 

خربارج   إىل مربوارد كرببرية  فتتدفق  اإلنتاجية يف يف استتثمارات السابقةتأثريا مباشرا  نلك ما يذثرغالبا نفقات غري متوقعة 

احلمايربة اسجتماعيربة علربى     ينظربر إىل كثري من األحيان  يفو (.Slater ،3113و Farringtonو Holmesالقطاع الزراعي )

من األفضل النظر إىل احلماية  ولكن. بشكل منفصل عن القطاع اإلنتاجييتم التعامل معها نتجة واملنفقات غري ال من أنها

 أي) كوحربدة كاملربة  ححاا احليربازات الصربغرية   أ جان  تناولأما . للحيازة اإلنتاجياجلانب  اسجتماعية وتنظيمها مع

كربل مربن احلمايربة    ل أفضربل  كفرباءة واتتهداف أفضل بسمح سيفاألترة كوحدة اجتماعية واألترة باعتبارها وحدة إنتاجية( 

 (. Guenther ،3114و Devereuxو Sabates-Wheeler) اسجتماعية والسياتات اإلنتاجية

 

أمريكا الشمالية للتجارة احلربرة )نافتربا( بعربض األدلربة     اتفاقية بعد تنفيذ  ،اتتخدام التحويالت النقدية يف املكسيكم ويقّد

أفضلية  ولكن مع - 3.5و 0.3تراوح بني  امضاعف اتأثري قد ولدت ،يف ظل تصميم "بروكامبو" ،على أن هذه التحويالت

 التصربميم حتربى لربو كانربت هنربا  نقاشربات حربول       و (.Davis ،3110و de Janvyو Sadoulet) كرباألللحيازات  إضافية

عم تنفيربذ  دأو غري املباشر ملثل هذه الربامق على استتثمارات، يبدو أن هنا  أدلربة كافيربة لرب   التأثري املباشر تتهداف وسوا

 اإلدارة تكربون  عنربدما  قيربد  إىل بربدوره  لتحربوّ يميكربن أن   األمربر الربذي   اخلطط مع الوكيز على الفئات األكثربر ضربعفا،   تلك

 . العامة ضعيفة

 

http://www.vocesenelfenix.com/
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 حقوق احليازة لتمكني االستثمارات ضمان 2-2-1

 

 تقوم احليازة، حتى ولربو كانربت  أوس، ف. حتقيق األمن الغذائيمن أجل لتمكني استتثمارات  مفتاحاقوق اآلمنة تعترب احل

استتثمارات كثريا ما تكون ، وثانيا اتتخدامها.اليت حتكم رمسية، الرمسية وغري الحغرية، على يموعة من احلقوق، 

اختيربار   أم املبرباني تشربييد   األشربجار أم غربرس  الوبربة أم  تحسني خصربوبة  أكانت متعلقة بتواء  طويلة األجل،يف الزراعة 

 .  للحصول على قرض من مذتسة مالية اشرط احلقوق ضمان تلك يشّكلوأخريا، . املواشي

 

وحتربى وتربائل    ،اجلنسربني  على حعيد املساواة بربني إىل التحيز  على حد تواء نظم احليازة الرمسية وغري الرمسيةمتيل و

 إلحالح الزراعيا قواننيو برامق افتقرت على تبيل املثال،ف. تكون غري فعالة قد ،يضاألرف لحاجملاسنتصاف للتوزيع 

 ( مربربعRazavi 3112 ؛León ،3111و Deereو ؛Agarwal 0444،3112)لمسربرباواة بربربني اجلنسربربني إىل نهربربق مربربراع ل

إىل إدارة األراضربي ونظربم احملرباكم     كما ومتيربل  من برامق التمليك اليت حتابي الرجل بصفته "را األترة." العديد وجود

  (.3114وآخرون  Monsalve Suarez) عدم مراعاة املساواة بني اجلنسني

 

نظم زراعة أححاا احليازات الصغرية معقدة وتشمل يموعة متنوعربة مربن األنشربطة، والعديربد      ، فإنكما هو مبني أعاله

الوحربول   ماليت تربنظّ  يموعة واتعة ومتنوعة من احلقوقوهذا ينطوي على . الوحول إىل املوارد املختلفةيرتكز على  هامن

وخمتلربف املنتجربات األوليربة     (Pretty ،3101و Bharucha) واألطعمة الربية واخلشب الرعيموارد وإىل األراضي واملياه 

خاحربة  وهميربة  األب األنشربطة العديد مربن تلربك   يتسم و اليت إما تستعمل يف املزرعة وإما يف حناعة منتجات خمصصة للبيع.

 مبا أنهم يكونون يف أحيان كثرية املستخدمني الرئيسيني املباشرين هلا. وغالبا ما تكربون  بالنسبة للنساء وللسكان األحليني

املغربذي جربدا يف    للطعربام  امصدر أوإما ألنها توفر دخال إضافيا  ،احليازة ستتمراريةاملفتاح  هذه األنشطة واملوارد واحلقوق

ويف مقاطعربة   أي موتربم اجلربوع.  صعبة، الفوات ال من ختطين أححاا احليازات الصغرية متّك ألنها أحيان كثرية، وإما

وحني ينقص اجلاورس، تذدي الفاكهة واحلبوا الربية دورا حيويربا   و ينضبغورما يف مالي، حني يشّح حليب األبقار أ

"الفوة اليت جيوع فيها الناس" وهي تعربين بلغربة التماشربيك "املوتربم الربرديء" كمربا يدعونربه يف الربرب"بول"          يف التعامل مع

(Berge وDiallo وHveem ،3113 .)  

 

الفعربال للحيوانربات بربوترية     بشكل متكيربف خصوحربا عربرب النربزوح    تديرها باتتغالل املناطق اجلافة والنظم الرعوية وتقوم 

الربتغريات يف اتربتخدام    نامجربة عربن   يواجه الرعربي تهديربدات  يف العديد من املناطق، و. وفقا لتوافر املراعي واملياه مومسية

املناطق الربيت س غنربى عنهربا مربن أجربل      التنقل وتقلص د من وحت املتاحةوحيازة األراضي اليت تقلل من املساحة  األراضي

 باء(. 3113)وزارة الزراعة، .النظام أثناء موتم اجلفاف اتتمرارية

 

 جربدوى عتمربد  وي. ستخدم يف فوات خمتلفةُت قطعا متنوعة من األرض اليتعموما  تستغلنظم الرعي فإن  أمشل،بشكل و

يمكن أن ف إحداها فقدان القدرة على الوحول إىلأما . تلكاألرض املرونة يف الوحول إىل قطع على على هذا التنوع و نظامال

 متنوعربة وأيضربا   أرض على قطربع  اليت تعتمدنظمة األهذا ينطبق أيضا على العديد من و. للخطر احليازة اتتمراريةض عّري

  ورية.قد تكون ضراليت  ،التعدي على لتلكات الغري" "حق ،مبا يف نلك على تبيل املثال لفةعلى حقوق اتتخدام خمت
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بعض البلربدان  حتى يف  حلقوق العرفية ستتخدام األراضي مهمة ومعقدة جدا حبيث مت اسعواف بها ومأتستهاإن هذه ا

 والقوانني املكتوبة مثل فرنسا.امللكية ب فيما يتعلقتقليد قوي ب تتمتعاليت 

 

 ميلربك أحربحابها حربوافز    طويلة األجربل ال للحيازة إىل نظم وعما يداستتثمارات يف الزراعة طويلة األجل، ما تكون  وكثريا

فتمنحربه   ،ختربّول حرباحب احليربازة استربتثمار     الربيت  ويتطلب األمر أيضا أنواعا من العقود. استتثمارات تلكثل للقيام مب

 تربواء  يقوم بها حاحب احليازةالقيمة املتبقية من استتثمارات اليت  تضمن أحكاما بالتعويض عنبذلك وتاحلق يف القيام 

يسربتوجب غربرس األشربجار    على تبيل املثربال، غالبربا مربا    و/أم على مستوى اليد العاملة عند انتهاء العقد. وكانت مالية أ

حبريربة علربى بقايربا     والرعربي ل و  املاشربية للتجربوّ  ترب احملاحربيل،   حصرباد تم أن يرب  يف شرق زامبيا، بعد. مفاوضات معقدة

خالل هربذه  و. يف موتم اجلفاف مشوكة مبثابة ملكية لواحلقا جيعل م، لواحلقالغطاء النباتي يف من  احملاحيل وغريها

تدمر األشجار اليانعربة وهربي   هذه املمارتات لكن و. ضحيادي القوارمن قبل  يف األمجات النارإضرام الفوة، ميكن أيضا 

املربزارعني   الفاعلربة  املفاوضات بني الفئات الثالث من اجلهربات وقد مّكنت  السبب الرئيسي سمتناع املزارعني عن غرتها.

األعربالف اإلضربافية للحيوانربات     وأترباح  ن خصوبة الوبربة إىل حربد كرببري   ما حّس، البقوليةستتثمار يف زراعة األشجار ا من

(Chaudhury  ،3100وآخرون.) 

 

 اجملحربف وحتربى وتربائل اسنتصرباف للتوزيربع      ،اجلنساني زالتحّي إىل الرمسيوغري  الرمسيم احليازة انظمييل كل من و

إىل نهق مربراع ملسربألة املسرباواة    اإلحالح الزراعي  وقوانني برامقافتقدت على تبيل املثال، ف. تكون غري فعالة قد يضاألرل

مربربع العديربربد مربربن بربربرامق مربربنح  (Razavi 3112 ؛León ،3111و Deereو ؛Agarwal 0444،3112بربربني اجلنسربربني  )

 Monsalveحكو  امللكية اليت حتابي الرجل باعتباره "را األترة". وهذا ما فعلته أيضا النظم اإلدارية ونظم احملاكم )

Suarez  مثال من خربالل قربوانني اإلرث    - وحتكمها بها(. ويذدي الوحول غري املتكاف  للمرأة إىل األرض 3114وآخرون

(Rao ،3115) -  ة اجيرب تنول إليسربت يربرد أحرب    يضرب ااحلرمربان املربادي مبربا أن األر    ، فضال عربن تافرةإىل عدم مساواة

 (.Rao ،3100أيضا مصدر لألمن واملكانة والتقدير ) بل هي ،للغنى املادي اومصدر

 

 منظمات فعالة ومتثيلية ألصحاب احليازات الصغريةبناء من أجل االستثمار  2-2-3

 

من أهم البنود مربن أجربل حتسربني     ألححاا احليازات الصغرية على خمتلف املستويات اجلماعيتعزيز الصوت س يزال 

تقربوده   رادهربا يف إطربار اقتصربادٍ   خلدمربة أف  املوجهة يف استتثمارات قدرات استتثمار؛ فينبغي للمنظمات نفسها أن تبحث

املفضل ألححاا احليربازات   لسبيلاتعددة األغراض املاملنظمات . وغالبا ما تكون يف نلك إىل الدعموتوف حتتاج . السوق

تكربون اسحتياجربات اإلنتاجيربة واسحتياجربات اسجتماعيربة      مبا أنه، على غرار ما حيصل على مستوى األترة، الصغرية 

يف ( و3100وآخربرون،   Boscتربدعم التخصربص يف أي مربن اجلربانبني. )     موابطة فيما بينها مع أن احلكومات والوكاست

ححاا احليازات أل اجلماعيقوي ال الصوت لبناء ارئيسي تقديم الدعم على املدى الطويل عامالتيكون مجيع احلاست، 

 (. Bingen ،0445) الصغرية
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على استتثمار، قدرتهم تعزيز  من أجل ةاجلماعي املستوياتتعزيز اهليكل املؤسسي ألصحاب احليازات الصغرية على 

علربى   العائربد  مربن شربأنها أن تزيربد   اليت  املطلوبةاستتثمارات  علىالتفاوض  من أجلوتعزيز حوتهم  إنتاجيتهمتحسني ول

باإلضربافة   من القطاع العربام اتتثمارا على املدى البعيد يتطلب دعما  وتعّد عملية تعزيز القدرات هذه اتتثماراتهم اخلاحة.

 ألداء املهربربام اجلماعيربربة(. الوقربربت الربربذي خيصصربربونهمربربن خربربالل  تكربربون عينيربربة إمجربرباس أو إىل مسربرباهمات األعضربرباء )الربربيت

 ويتطلب نلك:

ألححاا احليازات الصربغرية كقطرباع لألعمربال وقطرباع اجتمرباعي مربن        – التمكني –إقرارًا اجتماعيًا وقانونيًا وسياسيًا 

 قطاعات اجملتمع يعطي األفراد والفئات اسجتماعية واملنظمات التابعة هلا حقوقا  وواجبات. 

 

تعربربددة األنشربربطة امللطبيعربربة ابو - "ةيربربمهنرب"حالة كربرب والسياسححي بأصحححاب احليححازات الصححغرية االجتمححاعيعححرتاف الا

يموعات احلقوق املالئمة. وهنربا مثربة دور    للحيازات، وهذا يعين أن يتم اسعواف بها رمسيا وأن يتم ختصيصها ضمن

املعرباد  فرص احلصول علربى األراضربي   نية زيادة مهم تذديه منظمات األمم املتحدة. فعلى تلك احلقوق أن تنطوي على إمكا

 (.أدناهأنظر عندما يكون نلك لكنا ) الطبيعية ألجل زيادة أحوهلم توزيعها

 

إىل  تحترباج فتربتثمارات  سد مربن الوحربول إىل ا  حترب  الربيت لد حالة عدم املسرباواة  اخلصائص اسجتماعية احملددة اليت تّوأما 

مثربل   األنشربطة املوجهربة حنربو   اجملموعربات  والنساء واألقليربات العرقيربة و   اسجتماعيةالطبقات والفئات مثل حبث أعمق، 

واتربعة للمزارعربات يف مجيربع    القوق برباحل  قدم الربملان اهلندي مشروع قانون لالعربواف قانونيربا  قد و. عويةااجلماعات الر

أكثربر مربن مخسربني يف املائربة مربن       هّن ميّثلنعلما أن ،(3103اهلند،  )حكومة 35اجملاست نات الصلة باألنشطة الزراعية

 . القوى العاملة يف القطاع الزراعي املزارعني اهلنود وحوالي تتني يف املائة من

 

املستويات، مبربا يف نلربك    شتىعلى ملختلف املنظمات اليت متثل أححاا احليازات الصغرية  القدرات اجلماعية تعزيز

 القربانوني  نسربقها أيا كربان  عمليات اجلمع األولي والتصنيف والتعبئة والتصنيع والتسويق(، ) من نوع املذتساتاملنظمات 

مربن تلسربلة    - هاإن مل يكربن كلرب   -حمربددة   شربرائح تنظيم من أجل شركات خاحة(، ومجعيات و)تعاونيات  تنظيمها أو

 واسقتصربادي  الفربين  العمربل  الربربط بربني   يعتربرب هنربا،  و. ىل املسربتوى الربوطين  إووحربوس  من املستوى احمللربي  بدءا التوريد، 

 عامال رئيسيا. حنو السياتات  واجلماعي املوجه

 

 يعتربرب  ،أححاا احليازات الصربغرية  اتتثمارات تسهيلمن متكني استتثمارات أهمية أهمية العمل اجلماعي وإىل ونظرا 

كربون  ولت .أمربرا بربالغ األهميربة    ،اإلقلربيم مستوى  على وإما املعني قطاعاليف  وإماالسلسلة الغذائية،  امتدادإما على  التنسيق

الواحربدة   ل، مبعنى أن تدعم إحداها األخرى )بدس من أن تعرقفيما بينها عليها أن تكون متكاملة اإلجراءات أكثر فعالية

 ق على خمتلف املستويات.نهق اتواتيجي منّس( اعتماد 4الفصل يف ذا يقوح هذا التقرير )األخرى(. ول

 

                                                           
ة قّدم مشروع القانون هذا من أجل "تلبية احتياجات املزارعات اخلاحة على املستوى اجلنساني بهدف محاية احتياجاتهن واتتحقاقاتهن الشرعي  35

 ق نات الصربلة واملهربام األخربرى املتعلقربة باملوضربوع والشربذون املرتبطربة بربه."        وتزويدهن باحلقوق باألرض الزراعية وبرباملوارد املائيربة وغريهربا مربن احلقربو     

 (.9049)حكومة اهلند، 
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 احليازات الصغرية: نهج اسرتاتيجي لالستثماراتزراعة أصحاب  -2
 

حربحاا احليربازات   وطنيربة ستربتثمار أ   اتواتيجية كل بلد يف وضعيشار  أن بعلى الصعيد الوطين، يوحي هذا التقرير 

 لميزانيات لدعم حتربوّ وتياتات  ها منيرافق ومازراعة أححاا احليازات الصغرية، خاحة برؤية  ترتكز على، الصغرية

 . أححاا احليازات الصغريةقطاع 

 

 اهليكلربي  التحول متسقة مع أن تكونأححاا احليازات الصغرية اخلاحة بتاج هذه استواتيجية الوطنية لالتتثمار وحت

 ت الوطنيربة عمليربا الجربزءا مربن    هاجيعلرب  األمربر الربذي   .من التقرير( 3-3)كما رأينا يف القسم  الذي اختارت البالد حتقيقه

 يف برنربامق التنميربة الزراعيربة الشرباملة ألفريقيربا أو      الربيت تربرد  مثربل تلربك   والزراعة،  لألمن الغذائي لتخطيط استواتيجيل

تأخذ يف اسعتبار الكامل البيئات  وينبغي أن .بلدان أمريكا الوتطىمية لاتواتيجية أمريكا الوتطى للتنمية الريفية اإلقلي

السربوق املشربوكة    )مثل اجلماعة اسقتصادية لغربرا أفريقيربا أو   يناملشهد الوط اسقتصادية اإلقليمية واملذتسية اليت حتدد

 الزراعة يف منظور أوتربع علربى الصربعيد اإلقليمربي مربن خربالل       تذيد إدراجحجق وهنا  أيضا اجلنوبية(. ألمريكا  اجلنوبية

كربل  يف  نربا ولكن. (كما يتضح علربى ترببيل املثربال يف برنربامق "أراضربي املواطنربة" يف الربازيربل       وطنية )السياتة ه قوي للتوج

وحربياغة   للنقرباش السياتربي  زراعة أححاا احليازات الصربغرية إىل وجربود مسرباحة عامربة      اجةحبنوحي بشدة  األحوال،

اجملتمربع الربدولي    جانربب  من الكامل دعمالهذه العمليات  تستوجبتوف و. السياتات على املستويني الوطين واإلقليمي

  الصغرية.أححاا احليازات  حوت منظماتكي ُيسمع ل

 

 : تعتمد على ما يليأن  تلك أححاا احليازات الصغرية لالتواتيجيات الوطنية ستتثمارينبغي و
 

 التوجهربات السياتربية املناترببة     حتديربد مربن  ع زراعة أححاا احليازات الصغرية كخطوة أتاتية تنّوب سعوافا

أنه يكرباد يكربون مربن    ب واإلقرار ؛الظّلزراعة أححاا احليازات الصغرية من  يعين انتشال، األمر الذي واملكّيفة

اسعتماد فقط علربى  بالقطاعات اإلنتاجية املتنوعة  تلكنقاط القوة والضعف يف  تكوين فكرة واضحة عناملستحيل 

مربع األخربذ يف    ،ع زراعة أحربحاا احليربازات الصربغرية   تنّوتوثيق أفضل ل هنا  حاجة ملحة إىلو مذشر احلجم.

يف كربل مربن البلربدان الناميربة     و. تربكان الريربف   معيشربة كاملة مربن األنشربطة الربيت تسربهم يف     الموعة اجملاسعتبار 

 -الزراعربة   يربال  ححاا احليازات الصربغرية يف لبقاء أاألنشطة األخرى وتيلة  تلك غالبا ما تشّكلواملتقدمة، 

 . فيه وحتى لالتتثمار

 ة مالئمة عن خصربائص  ركأجل تكوين فمات ني حلة من هذا اسعواف إىل أن يكون مدعوما بنظام معلوحيتاج و

علربى برنربامق    البيانات اإلحصائية األتاتربية القائمربة  ويتوجب مجع . وتنوعهقطاع أححاا احليازات الصغرية 

الصورة تقربديم األدلربة    وعلى هذه ".وطنيةالرؤية عملية لل"يف  منخرطيف أي بلد ، التعداد العاملي للزراعة احلالي

املربوارد املشربوكة    يموعربة واألبعرباد غربري النقديربة، والوحربول إىل      مصادر الربدخل تعدد السمات الرئيسية ) على

أحربحاا   ة عربن قطرباع  شربامل  ومربن أجربل تكربوين فكربرة    . أححاا احليازات الصغرية( ملعيشة الرئيسية العناحرو

تنفيربذ التعربداد العرباملي للزراعربة بشربكل دقيربق علربى        يتوجب ضمان التمويل الكايف من أجربل   احليازات الصغرية

 . ميكن أن تذدي إىل حنع السياتات املناتبة فوحدها الصورة الوافية للوضع :ستوى الوطينامل
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 لتنظربيم الزراعربة   يف الطربرق املختلفربة    أن تنظربر ألححاا احليازات الصربغرية   على اتواتيجية استتثمار الوطنيةو

الزراعربة   هياكربل و الصربغرية  زراعة أححاا احليربازات احليازات املوجودة اليت تواوح بني ختلفة من املنواع واأل

بنية نات نسقني  نلك إىلقد يذدي و. الشركات والصناعات الزراعيةوحوس إىل  ،األترية األكثر تنظيما ورتوخا

نربام أو مربالي، علربى ترببيل      تيرب كما هربو احلربال يف في   بنية أحادية النسقالربازيل واملكسيك، أو  يف بلدان مثل

تنوعا حتى داخل مربا يبربدو أنربه "منربونج      يكشفالتحقيق بالعمق )ولكن  جتانسا أكثر زراعية املثال، أو هياكل

 (.Mghenyi 3101و Matherو Jayneأحادي النسق." أنظر مثال 

 هربو  بربل   ،قيربادة مركزيربة  مع  أتفلمن أعلى إىل عملية جتري كون تحديد استواتيجية الوطنية أن س ينبغي بتو

بربدءا مربن اجملتمعربات    مستويات التنظيم كافة،  وهو يشملأححاا املصلحة املتعددين،  نهق ميارته باألحرى

أما إيالء دور هربام إىل املسربتوى "اإلقليمربي" الوتربيط      واملستويات األعلى. 36املستوى اإلقليمي احمللية وحوس إىل

من حيث مراعرباة تنربوع الثربروات الطبيعيربة بربني البيئربات والبنربى         هذا املستوى صلةبفينبثق عن اعواف عملي 

 Berdeguéواهلياكل املذاتية نوعا ما، مبا يف نلك أشربكال العمربل اجلمرباعي الربيت ختتلربف جغرافيربا )      التحتية 

 .(3103وآخرون، 

 

اتربواتيجية وطنيربة بربدس     لفة نتائق وتأثريات أفضل إنا ما مت تنسيقها ضمنألشكال استتثمار املخت ومن املتوقع أن يكون

 .ومنفردة منفصلة ا على شكل تياتةمن تصميم كل منها ودعم

 

 أجندة السياسات احملدثةعناصر  2-0

 

، السياتة يف يال قوحاتامل أححاا احليازات الصغرية أن تساعد على حياغةلالتواتيجية الوطنية ستتثمار ينبغي 

 مركزي.وضع أححاا احليازات الصغرية يف موقع مع 

 

القيود الرئيسربية علربى    دحتدأن وتنوع حاست أححاا احليازات الصغرية  أجندة السياتات الفعالة أن تتناولومن شأن 

  .2ويرد مثل عن نلك يف امللحق . املذتسات واألتواق واألحول على حعيداستتثمار 

 

ويف هذا الصدد، يفربوض باملذتسربات أن   . خمتلف القطاعات عربتنسيق السياتات وهذا يعطي أهمية أتاتية إىل ضرورة 

ألحربحاا احليربازات الصربغرية    من أجل حتسني عمليات السوق وتنظيمها، ومن أجل توتيع الفرحربة   سيادورا رئي تذدي

. والعربام علربى حربد تربواء     اخلاص يف القطاع أححاا املصلحةب وححيح أّن املذتسات ترتبط. نوعيا وكميا أحوهلمزيادة ب

بسرببب املسربتوى    إنا تعّرض للتهديربد أو  هو كمااألحول  مستوى بقيدث فرقا إنا حتولكن املذتسات وحدها س ميكن أن 

بأي حربال مربن األحربوال بربديال      ليست املذتساتكما أن . ملخاطر اليت يواجهها أححاا احليازات الصغريةمن ااحلالي 

يسربهمون يف حسربن   على تنظيم األتواق، ولكن أححاا املصلحة  األداء. ححيح أن بوتعها املساعدةيدة اجلتواق عن األ

                                                           
إن اإلقليم هو مساحة من األرض تشغلها أو متتلكها يموعة اجتماعية. وهو يكون عادة حتت تربلطة تياتربية أو إداريربة معينربة. واإلقلربيم وحربدة         36

يها كمية عالية من التفاعالت اسجتماعية واسقتصادية بني األشخاص الذين يقطنونها. وغالبا س يتطابق وظيفية تتكون من عدة مقاطعات أو بلديات وف

وقد مت تعريف اإلقليم على أنه مساحة ريفيربة مربع هويربة مركبربة     املفهوم مع وحدة إدارية، بل هو باألحرى جتمع وظيفي لعدد من الوحدات اإلدارية. 

 .طا مقبوس لتصميم التدخالت وتنفيذها بهدف حتسني األمن الغذائي والتغذوياجتماعيا. وميكن اعتباره حال وت
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األحربول  أي  - نقربدمها فتتبربع تلربك الفئربات    الربيت   احملربددة  التوحربيات أمربا   وا من حتقيق أهدافهم.عمل السوق إنا متكن

يف زراعة أححاا احليازات الصغرية،  اتعامة لالتتثماروالقصد منها أن تكون مبثابة توجيهات . واألتواق واملذتسات

 من أجل تكييفها بشكل أفضل مع كل تياق وطين حمدد.

 

 ىل األصولإ الوصولحتسني فرص  2-0-0

 

املتنوعة نات واخلدمات يف األمن الغذائي واستتمرار يف توفري السلع  احليازات الصغريةأححاا مساهمة من أجل زيادة 

البشربرية واسجتماعيربة واملاليربة ورأس    و املادية ها األحول)مبا في متتثمار من أجل حتسني قاعدة أحوهلسا ، عليهمصلةال

والعمربل   التمكنيمن خالل املنظمات من أجل  ،رأس املال اسجتماعي) وتعزيز قدراتهم الفردية واجلماعيةاملال الطبيعي( 

 .اجلماعي وبناء املذتسات(

 

الطرق املختلفة املعتمدة لزيادة إنتاج اإلغذية س تتشابه متاما مربن حيربث تأثريهربا علربى      فإن: "Sen (3102 )يشرح  كماو

يف البلد املعني. وإنا انصب الوكيز كامال على كيفية زيادة اإلنتاج الغذائي، بدون مراعرباة  السكان اجلائعني على األرجح 

الروابط املتعلقة بالدخل والعمالة يف العملية، فإن أثرها على اجلوع، الناتق عربن نقربص استربتحقاقات، لربن يكربون قويربا،       

اقات املتولربدة، حتربى حربني تسربعى لتحقيربق      بعكس ما تتكون احلال عليه لو مت اعتماد نهق اقتصربادي يراعربي استربتحق   

  اهلدف العام املتمثل بتوتيع اإلنتاج الزراعي والغذائي."
 

إىل اتربتثمارات مجاعيربة مرتبطربة بالقطرباعني     حتترباج أيضربا    هربي  ستتثمارات الفرديربة، بربل  باهذه األحول فقط وس تتعلق 

الوحربول إىل هربذه األحربول    والتغذية. أمربا زيربادة    اخلاص والعام من أجل حتقيق النتائق املنشودة من حيث األمن الغذائي

حتسينات السربوق  من ثّم و األحول إىلالوحول  أي :حماور موحى بها على حعيد السياتات 2بني  فتشكل احملور األول

 . اإلحالحات املذتسيةف

 

 األصول الطبيعية

 

احملدود إىل األراضي وغريها من األحول  من القيود امللزمة على استتثمار يف مزارع أححاا احليازات الصغرية، الوحول

الربذي يعيربد توزيربع    اإلحربالح   وميكربن تربدار  نلربك مربن خربالل     . الطبيعية )وخباّحة املياه(، س تيما بالنسرببة إىل النسرباء  

امللكيربة واحليربازة،    يف حقربوق واحلد مربن انعربدام األمربن    ات، اإلجيار وإحالح سوقالمبساعدة  وإحالح األراضي، األراضي

اعتمادا على و. ، مبا يف نلك الغابات ومصايد األمسا املوارد ني امللكية املشوكةيف اتتخدام  ةكموالتعاون واحلوحتسني 

تاجيربة الكليربة   اإلنإنا مت تربوفري اتربتثمارات كافيربة لزيربادة      قد س يشكل حغر مساحات األراضي قيربدا نوع نظام اإلنتاج، 

 األراضي.للعوامل يف اتتخدام 

 

حلكومات أمن احليازة للمزارعني أححاا احليازات الصغرية بالنسبة إىل األراضي واملوارد الطبيعيربة،  ينبغي أن تضمن او

. اخلطوط التوجيهية الطوعية بشربأن احلوكمربة املسربذولة حليربازة األراضربي ومصربايد األمسربا  والغابربات        من خالل تطبيق 

أن تتخذ التدابري الالزمة لتحسني التعرباون واحلوكمربة يف إدارة مربوارد املمتلكربات املشربوكة، مبربا يف نلربك مربوارد          وينبغي

وس بد كذلك من تطربوير حقربوق املربرأة    . املراعي املفتوحة املدى، والتنّوع البيولوحي، واملياه، والغابات، ومصايد األمسا 
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ويتعّين على احلكومات حتسني الوحول إىل األراضي مربن خربالل وتربائل     .ايف اتتخدام األرض واملوارد الطبيعية وتعزيزه

 .خمتلفة مبا يف نلك عمليات إحالح األراضي، باستتفادة من الدروس املستقاة من خربات البلدان األخرى

 

 األصول البشرية

 

حتقيربق نلربك   جيب التصدي إىل النزعة حنو اإلنفاق على السلع العامة يف يال الزراعة، وقربد متكنربت بلربدان عربدة مربن      

مربن  و. الصربحراء الكربربى  جنوا  للتنمية الزراعية يف أفريقيا، يف بلدان لربنامق الشاملا منات بفعالية، بعد اتباع توجيه

يف احليربازات   ستربتثمار علربى ا درات أحربحاا احليربازات الصربغرية    استتثمارات يف السلع العامة تعزيربز وتوتربيع قرب   شأن 

 تعتربرب  هناو .رأس املال البشريحتسني من أجل هنا  حاجة هلذه السلع العامة و. وعلى املستوى اجلماعي اخلاحة بهم

أن دور برب على الرغم من أننربا نعتربرب    املسذولية األتاتيةس ميكن للدولة أن تتخلى عن هذه و. حامسة نات أهمية النفقات

لألتربر  طرق مبتكرة لتقديم اخلدمات العامة األتاتية  اتتنباط تبيل املثال، يفقد يكون مهما جدا، على اجملتمع املدني 

لصحة العامة، وتوفري السلع العامة األتاتية )مثربل امليرباه الصرباحلة    واألفراد من أححاا احليازات الصغرية. وقد تكون ل

خطربط املشربويات    الصرف الصحي والكهرباء والتعليم(، والسربلع اجلماعيربة مثربل بربرامق التغذيربة املدرتربية مربع       و للشرا

التحربويالت   مثربل (، وأدوات احلمايربة اسجتماعيربة )  3100وبرنربامق األغذيربة العرباملي     "الشراء من أجل التقربدم "املبتكرة )

هامة علربى استربتثمار مربن قبربل أحربحاا احليربازات        ثريات، تأالتأمينات وخطط التقاعدووالغذاء مقابل العمل(،  النقدية

أيضربا حاجربة إىل   وهنربا   . احملسربنة( الربنظم الغذائيربة   و الصربحة ) اليوميةحياتهم  رفاه عن طريق حتسني ونلك الصغرية،

 . منهم لكافة أححاا احليازات الصغرية وس تيما النساء املناتبني لتعليم والتدريباضمان توفري 

 

 األصول املالية

 

زراعربة  بالنسرببة إىل   أكثربر فعاليربة   حنربو علربى  تعمربل   لكيحتسني اخلدمات املالية والنظام املصريف إىل ة وهنا  حاجة ملّح

إىل رأس  الوحربول  ونسربتطيع يالغالبية العظمى من أححاا احليازات الصغرية يف العربامل س  ف. أححاا احليازات الصغرية

ثبربت  يحتربى اآلن مل  و. كربذلك  حمربدودة جربدا  وأن تكربون مكلفربة للغايربة،     اليت متيل إىل نظاميةالطرق غري عرب ال إساملال 

هذا الوضع يذثر بصفة خاحة على و. أححاا احليازات الصغريةزراعة أداة فعالة لدعم استتثمار يف  هالتمويل األحغر أن

وهنربا   . أيضا مشكلة رأس املال العامل هوأن  طويلة األجل، على الرغم منالتوتطة واملستتثمارات با اخلاص رأس املال

ستربتثمار  علربى ا فز أحربحاا احليربازات الصربغرية    حمن أجل  إىل خدمات مالية غري القروض وأبرزها التأمنيحاجة أيضا 

تقاتربم املخرباطر وخفربض تكرباليف     بمربن املخرباطر املاليربة، والسربماح     احلربد   من أجل ةوهنا  حاجة إىل حلول مبتكر. أكثر

بني الربدول والبنربو  وأحربحاا    فيما شراكات بني القطاعني العام واخلاص لول مثل هذه احل اتتدامةوتتطلب . املعامالت

 . على خمتلف املستويات احليازات الصغرية

 

ألحربحاا  متاحربا   ،خمفربض فائدة  معدل مع األجلالتمويل على أتاس طويل يصبح حبيث  وضع تياتات عامةوينبغي 

تحسني إدارة املياه واملغذيات على مستوى املنرباظر  لتسهيل استتثمار يف قاعدة املوارد  شأن نلكمن ف. احليازات الصغرية

 وغربرس استربتثمار يف إدارة املنرباظر الطبيعيربة    . غربري أّن  األشجار حول مكربان املعيشربة ويف احلقربول    غرسالطبيعية، ودعم 

الثربروة   نفسها علربى دعربم متويربل   التوحية  بقنطوت. استتثمارات اليت س ميكن أن تذتي مثارها على الفور من هو األشجار
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التحويالت النقدية وبرامق الغذاء مقابل  احلماية اسجتماعية مثل وتائلالتنسيق مع يعترب  وهنا أيضا. احليوانية املتنوعة

تلك، فهي  أدوات السياتة العامة . ولكي تنفذالصدمات السلبية حبال وقوعتداد القروض  يف عجزاللتفادي  االعمل مهم

اإلقليميربة   والبنربو   الوطنية للتنميربة  بنو التتطلب التنسيق بني كما  ،تتمتع بدعم تياتي إىل قيادة مذتسية قوية حتتاج

 . اجلماعية للقطاع من أجل الوحول إىل املناطق الريفية/اخلاحة واملنظمات

 

 واجلديدة القائمةحتسني الوصول إىل األسواق  2-0-3

 

 غيرباا  يف هربا إحربالح نات ب تقربوم  األتربواق س ف. السربوق  إخفاقاتب متكاف تأثر أححاا احليازات الصغرية على حنو غري ي

وحربول إىل  وللأححاا احليازات الصغرية يف حاجربة إىل أتربواق لشربراء املربدخالت وبيربع املنتجربات،       و. اإلجراءات العامة

معظربم استربتثمارات مربن    ميكن مربن خالهلربا متويربل وتنفيربذ     كما توفر األتواق القنوات اليت . التمويل واخلدمات األخرى

 .ة(جانب أححاا احليازات الصغرية ومن أجلهم )اليت تقوم بها جهربات فاعلربة خمتلفربة تربواء أكانربت عامربة أم خاحرب       

تربواق  األتطربوير   ضربا يف دعربم  وأييف تنظربيم األتربواق القائمربة،     تذديه دور وللحكومات، دعم تطوير األتواق إنن، املطلوا

بغيربة   احلماية املذقتة لألتواق الوطنية وقد تدعو احلاجة إىل تياتات جتارية وتنظيم حكيم للواردات من أجل. ديدةاجل

 . داخل تالتل القيمةضمان التنافسية من خالل اإلنتاجية احملسنة وكفاءة أكرب للسوق 

 

ه س ميكن الفصربل  ، وأنموابطاناملنافسة  احلكومات أن تقر بأن األتواق ودعم تطوير األتواق، يتعني على ب وفيما يتعلق

مربن   س توجربد  الواحربدة ف –أححاا احليازات الصغرية بالنسبة إىل خماطر املنافسة عن واق احلسنة األداء فوائد األت بني

بالنسرببة  تفوق التكرباليف  ترب الفوائد ، فإن التنظيم وعادلة جلميع املشاركني ةجيد األتواقكانت ولكن إنا  - دون األخرى

 ككل. قطاع أححاا احليازات الصغريةإىل 

 

. القربدرة التنافسربية واألمربن الغربذائي    إىل كل من  ازيادة الوحول إىل األتواق القائمة واجلديدة على حد تواء مفتاحوتعترب 

واألتواق احملليربة  ل إىل األتواق ، وعدم الوحوحتديدا زراعة أححاا احليازات الصغريةب املرتبطةإخفاقات السوق وتعد 

ولكربن توجربد فربرص عربدة     استتثمار يف زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية،      لقلةالسبب الرئيسي ، املتسمة بسطحيتها

 إلحالح الوضع.

 

اليربوم يف األتربواق احملليربة وتربوف      ونعملييف اسعتبار أن الغالبية العظمى من أححاا احليازات الصغرية األخذ جيب و

س حيل فقط مربن خربالل شربق    هنا  حاجة إىل اإلقرار بأن الوحول إىل األتواق و. القيام بذلك يف املستقبل املنظور ونواحلي

مطلوبة أيضا. إن األتربواق احملليربة يف العديربد     القطاعني العام واخلاص بنين استتثمارات املتعددة واملشوكة فإ اتالطرق

يموعة من املمارتات اليت تعترب غري عادلة البتربة س بربل   صول حب تسمح وما زالت من الدول النامية غري متطورة إطالقا

فهو  أفضل وأكثر شفافية وتنافسية أتواق حملية يف تطويرأما استتثمار  الدول املتقدمة؛ غري قانونية من وجهة نظرحتى 

أتربواق   اإلمنائيربة الدوليربة والوطنيربة إىل   الوكرباست   الذي يوليه العديربد مربن   الكبري وينبغي تقييم الوكيز. أمر بالغ األهمية

مشرباركة  ولتحسربني األتربواق احملليربة     املقربدم  دعمال إنا كان من شأنه مزامحة ،دقيق بشكل واألتواق املتخصصة التصدير

 . فيها أححاا احليازات الصغرية
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 الطربرق ) ن مباشربرة سربتهلكو واملن املنتجربو فيهربا   يلتقربي  الربيت احمللية ودون الوطنية فإن األتواق كان نلك لكنا،  وحيثما

من لكنها تبقى حمدودة ودول الشمال  هذه الديناميات آخذة يف الظهور يفو. التعزيزو املختصرة( جيب أن تلقى التشجيع

البلربدان الناميربة مربن خربالل اجلمعيربات والشرببكات       وجودها يف البلربدان الناشربئة أو   احلجم؛ كما تشري التقارير إىل  حيث

. املسربتهلكني يف املنرباطق احلضربرية   يهربزي األغذيربة الربريفيني ب   نتجني أو امل إن تربط مباشرة املثال،على تبيل  النسائية

 بأولوية أعلى مبا يف نلك الدعم من جانب السياتات العامة.أن حتظى وينبغي 

 

لزراعة أحربحاا  ميكن لتعزيز األتواق اجلديدة اليت تنشأ اتتجابة للتغريات يف طلب املستهلكني أن ختلق فرحا كبرية و

احليازات الصغرية. وهلذه الغاية، تعترب البنية اجلديدة والتنظيمات املناترببة ومنظمربات املنربتجني وبنرباء القربدرات كلربها       

ات العامة، بناء علربى اإلمربدادات مربن قبربل أحربحاا احليربازات الصربغرية، أن تعمربل كربأداة          يأمورا مهمة. وميكن للمشو

 وتع من األهداف.مناتبة وشرعية من أجل بلوغ يموعة أ

 

مسربتوى املربزارع أو   علربى  والفرز والتعبئة والتغليف  التصنيفلقيمة مثل ل املضيفة من األنشطة وغريهجتهيز األغذية وعلى 

أحربحاا احليربازات   أن يعربزز بصربفته مكونربا ستربواتيجيات كسربب العربيش لربدى        الصغرية واملتوتطة  التجارية املشاريع

تجهيربز للسربماح   الاستربتثمار يف  ويعتربرب  . األتربواق  اتتقالليتهم وقدرتهم على الوحربول بشربكل أفضربل إىل    فتزيدالصغرية، 

 عدم كفاية البنية األتاتية لألتواق ومومسية اإلنتاج، وآلية هامربة  لمنتجات وتيلة للتغلب علىلطويل األجل الاحلفظ ب

 . واإلقليمأححاا احليازات الصغرية  حعيديلحفاظ على القيمة املضافة على ل

 

تعّين علربى احلكومربات أن تسربعى    وي. لزراعة التعاقدية أن تكون وتيلة إلقامة عالقات طويلة األجل مع املشوينوميكن ل

بني أححاا احليربازات   سقتصادية والسياتيةالقوة ا الكبرية على مستوى اهلوة وضع األدوات التنظيمية الالزمة لردمإىل 

  ة ومنظماتهم من جهة، واملنظمات املتعاقدة األخرى من جهة أخرى.الصغري

 

علربى حربعيد    أقربوى  موقربف يف  لكربي تكربون  نظمات أحربحاا احليربازات الصربغرية احلصربول علربى الربدعم الكربايف        ملوينبغي 

 يزيربة شربروطا وأتربعارا   واجلربودة( يف ظربل ظربروف تضربمن      الزائربد  )السعر التعاقدسخنراط يف يال من أجل ا املفاوضات

عنربد احلاجربة،    علربى الوحربول إىل خربربات مسربتقلة     قادرةأن تكون  منظمات أححاا احليازات الصغرية. وعلى ومستقرة

 الشروط القياتية مثال.ودة أو اجل بشأنعلى وجه اخلصوص لتسوية اخلالفات مع املشوين، و

 

منتجربات أحربحاا    ادلربة مربن  حصربة ع  وجربود  إلشراف على القواعد واللربوائح التجاريربة الربيت تضربمن    ا وينبغي للحكومات

حتتاج األتربواق إىل  و تعاقدية. ترتيبات فرض، عند احلاجة،تأن لبيع بالتجزئة  ول الكربى دوائرالاحليازات الصغرية يف 

مربع مجيربع املنربتجني، مبربا يف نلربك       عالقرباتهم يف ثلربوا للقربوانني   توعلى عمربالء األتربواق أن مي  أن تكون شفافة وتنافسية، 

 متعثر.وضع يف كثري من األحيان يف  يكونونأححاا احليازات الصغرية الذين 
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 خرىاألشكال واألهنا  العديد من اسحتكاكات احملتملة والتناقضات بني زراعة أححاا احليازات الصغرية ححيح أن 

هنا  أشكال خمتلفة لكنة أيضربا   باملقابللكن و(، الكبرية وما شابههاواحليازات  واملشاريع التجارية الشركاتلزراعة )ل

تقييم أشكال العالقات والتعرباون الربيت    حيثما تنشأ اسحتكاكات والتناقضات، ينبغي أن تتدخل الدولة من أجلو. لتآزرل

 . تطوروت أن تزدهربزراعة أححاا احليازات الصغرية لقد تسمح 

 

 لقطاع العامإىل ا منظمات أصحاب احليازات الصغريةتعزيز املؤسسات: من  2-0-2

 

. بكفرباءة يف يربال تنميربة أحربحاا احليربازات الصربغرية       يتصّرف لكي ،وتعزيزها إعادة بناء قدرات القطاع العام تتوجب

ستربتثمار  اسقتصادية والسياتية لوضع استواتيجية الوطنيربة  اسجتماعية و العملية وهذا يشمل القدرة على اإلشراف على

 .أححاا احليازات الصغرية

 

 أمربا . زأة"اجملرب سياتربات  ال" جتنربب مربع  خمتلربف القطاعربات،    عربرب  للعمل اعميق احتسني التنسيق وتغيري األمر يتطلبو

والتجربارة   والزراعربة الشذون اسجتماعيربة  اجلمع ما بني فيستوجب حتسني األمن الغذائي والتغذوي على املستوى الوطين 

  والتنمية اإلقليمية.حتقيق الالمركزية  والصناعات فضال عن

 

وة يف والقرب إىل وفربورات احلجربم    ونفتقري ألنهم النجاح مبفردهم منأححاا احليازات الصغرية  ه من النادر أن يتمكنألنو

 ا مربن أتاتربي  اأيضربا جربزء   هربو  ،املنظمات والشبكات اسجتماعية الفعالة ، على شكلرأس املال اسجتماعييعترب ، السوق

 . فرص الوحول إىل األحول لدعم استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغريةزيادة 

 

 علربى يعتمربدون   مربن أحربحاا احليربازات الصربغرية     الكربثريين فربإن  . اإلدارة اجلماعية للموارد نات أهميربة حامسربة  وتعترب 

تعمربل   مذتسربات  تربدار مربن قبربل   ( الربيت  والبذور وتربواها  والغابات)األراضي واملياه  املشوكةامللكية  نات وارداملاتتخدام 

مربن الدولربة    هربا دعمو بهربا  اسعربواف الكامربل   هذه املذتساتوتستحق . يف العديد من البلدان املتقدمة والنامية بشكل فعال

 . والسياتات العامة

 

وتبني جتربربة  . لجهات الفاعلة هو أمر حاتم لتنمية الزراعة يف احليازات الصغريةلكاملة الموعة كما أن التعامل مع اجمل

أن اجلهات الفاعلربة احلامسربة    ،التغيري اجملتمعيالبلدان اليت جنحت فيها تنمية أححاا احليازات الصغرية يف خضم 

ا( مربوردي التكنولوجيربا   ) والتجربار وجتربار التجزئربة؛    اجلهات املعنية بتجهيز األغذيربة يف نهايربة السلسربلة   أ( ): تشمل

 . سات املاليةج( املذت) ؛واخلدمات القائمة على املعرفة

 

 التقربدم الربذي أحربرز مربذخرا     أّما .التتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغريةل دعمااسبتكار املذتسي  وجيب حتقيق

 Del Grossiو Graziano da Silvaهذه اسبتكارات املذتسربية، مثربل برنربامق القضرباء علربى اجلربوع يف الربازيربل )        بفضل

زراعربة  ب غربري املتجانسربة   ظربروف المربع   وتكييفربه  الفهربم حيتاج اىل مزيد مربن   فيقّدم وعدا (Galvão de França ،3101و

 املطلوبة ختص الشذون التغيريات املذتسيةفعاليته. و فيها أثبت وتوتيعه يف األمكنة اليتأححاا احليازات الصغرية، 
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 :التالية 
 

 زيادة التمثيل السياتي؛ 

 لعمل اجلماعي؛ا من أجل املنظمات 

 الوحول إىل األراضي وحقوق امللكية؛ ضمان 

  دعم استتثمار يف زراعة أححاا احليازات الصغريةعلى قدرة القطاع العام . 

 

أحربحاا احليربازات    لتشربجيع اتربتثمارات   املطلربوا احلماية اسجتماعية جزءا من إطار السياتة العامربة  جيب أن تكون و

 . وتربزداد مجيع أفراد األترة األحول البشرية من خالل حتسني رفاه، من بني أمور أخرى، مفتاح لتعزيز فهيالصغرية: 

. بربني األتربرة واألنشربطة اإلنتاجيربة     القائمربة  وثيقربة الصربالت  إىل اليف تياق أححاا احليازات الصربغرية نظربرا    نلك أهمية

بربد مربن    س زراعربة أحربحاا احليربازات الصربغرية    إىل  فالبنسرببة عبء؛ أو  إطالقا يرد إنفاقاحلماية اسجتماعية وليست 

 متكيين. كاتتثمار اعتبارها 

 

اسعربواف وإنفربان    نظمات أححاا احليازات الصغرية دور رئيسي تذديه علربى الصربعيدين الربوطين والربدولي مربن أجربل      ومل

التنوع البيولوجي يف البذور والسربالست احليوانيربة واألراضربي     مبا يف نلك -املوارد الفردية واملشوكة باألراضي وبقوق احل

 "اخلطربوط التوجيهيربة الطوعيربة بشربان احلوكمربة املسربذولة حليربازة األراضربي ومصربايد األمسربا  والغابربات           "أمربا  . املشاعة

لصاو الفئات األكثر ضعفا مربن أجربل   فيجب أن تنفذ بالكامل  ،أخريا اليت حدرتباء(  3103)منظمة األغذية والزراعة 

 عمليات مزارعهم اخلاحة.من استتثمار يف  متكني هذسء

 

 املسربتوى  صنع القرار، مربن لختلفة املستويات املالتنسيق بني القطاعات والقدرة على حشد العوامل املختلفة على وتيكون 

يتطلب الوحربول إىل األحربول التنسربيق بربني املذتسربات      و. الوطين إىل احمللي، حتديا وعنصرا أتاتيا للنجاح يف املستقبل

حتسربني   ولن يكربون . دخالت والبذور واآلست واملعداتاملقدم ي الذيخلاص القطاع ا معكذلك املالية والبحوث واإلرشاد و

 نظربم معلومربات  و للحربوافز اتتجابات وكربالء السربوق   و املادية التحتيةالبنية  عملت إس إنا فعاس فرص الوحول إىل األتواق

أمربا  . احليربازات الصربغرية  ألحربحاا  فرص توق عادلربة  ونلك لتوفري  ،نفسه اسجتاه يفتنظيم األتعار  على والعمل قوسال

تنسربيق قربوي    تدعو احلاجة هنا أيضا إىلف، للنظام القائم على الدولةتوفري السلع العامة، وهي ليست معادلة بالنسبة إىل 

أحربحاا احليربازات الصربغرية والشربركات     منظمات و احملليةبني أنواع خمتلفة من أححاا املصلحة، بدءا من السلطات 

 ملستخدمني.وحوس إىل مجعيات ااخلاحة 

 

ياتربة  السفيمربا خربص   فربراد لربيس أبربدا بنصربيحة مفيربدة      إن القيربام بكربل خطربوة علربى ان    Sen (3102" :)وعلى حد قول 

جربوع يف  لتحربدي الضربخم املتمثربل يف اهليمنربة اهلائلربة لل     اسقتصادية واسجتماعية وهو مضلل بشكل خاص لدى مواجهربة ا 

 معا."ولكن  –أن نقوم بالكثري من األمور املختلفة  العامل املعاحر. علينا إنن
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 شكر وتقدير

 

إىل مجيع املشوكني الذين أتهموا مبربدخالت وتعليقربات قيمربة للغايربة يف      ريق اخلرباء الرفيع املستوى شكرا حارايوجه ف

املقوح للدراتة، أما الثانية فقد كانربت عربن املسربودة    دارت األوىل حول النطاق قد املشاورتني اإللكوونيتني املفتوحتني، و

ترد قائمة املشوكني، وكذلك الوقائع الكاملة هلذه املشاورات، علربى املوقربع اإللكوونربي    و. األولية )النسخة حفر( للتقرير

 hlpe-http://www.fao.org/cfs/cfs :لفريق اخلرباء

 

ن شرباركوا يف اتتعراضربات األقربران للمسربودة     الواردة لرب ويعرا فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن تقديره أيضا للتعليقات 

يف اتتعراض األقران على املوقربع اإللكوونربي لفريربق اخلربرباء      وترد القائمة الشاملة باملشاركني .شبه النهائية هلذا التقرير

 الرفيع املستوى.
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José Muchnik, Ye Jingzhong, Jean-Michel Sourisseau, Edith van Walsum, Philippe Bonnal, Fumihiro 
Kabuta, Jacques Marzin, Alexander Schejtman, Tomás Rosada, Alexandre Martin, Sergio Schneider, 
Marie-Sophie Dedieu, Frédéric Courleux, Isabelle Perez, Marie-Christine Duchamp and Harriet 

Friedman.  
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 املرفقات

 

 0األشكال الواردة يف الفصل  ضمن ساباتاحلاملستخدمة يف  10الح قائمة بالبلدان 0 املرفق

 

 أفريقيا

اجلزائر، الرأس األخضر، كوت ديفوار، إثيوبيا، غينيا، ليسوتو، مالي، املغربرا، موزامبيربق، ناميبيربا، ريونيربون )فرنسربا(،      

 السنغال، توغو

 

أمريكحححا الالتينيحححة 

ومنطقححححة البحححححر  

 الكارييب

فنسربنت، ترينيربداد    نيكاراغوا، بنما، بورتوريكو )الوسيات املتحدة األمريكيربة(، تربانت لوتربيا، تربانت    غواتيماس، جامايكا، 

وتوباغو، الوسيات املتحدة األمريكية، جزر فريجني )الوسيات املتحدة األمريكيربة(، الربازيربل، شربيلي، كولومبيربا، إكربوادور،      

 ، أوروغواي، فنزويال. )فرنسا( غوايانا الفرنسية

 

 آسيا

لبنربان، ميامنربار،   ، الشربعبية  الصني، اهلند، إندونيسيا، إيران، األردن، مجهورية قريغيزتربتان، مجهوريربة سو الدميقراطيربة   

 ، تركيا،  فييت نامتايلندنيبال، باكستان، الفلبني، قطر، 

 

 أوروبا

النمسا، بلجيكا، قربص، كرواتيا، اجلمهورية التشيكية، الدامنر ، إتتونيا، فنلندا، فرنسربا، جورجيربا، أملانيربا، اليونربان،     

هنغاريا، آيرلندا، إيطاليا، ستفيا، ليتوانيربا، لكسربمربغ، مالطربة، هولنربدا، النربرويق، بولنربدا، الربتغربال، رومانيربا، حربربيا،          

 سويد، اململكة املتحدة. اجلمهورية السلوفاكية، إتبانيا، ال

 

 احمليط اهلادئ

تاموا األمريكية )الوسيات املتحدة األمريكية(، جزر كربو ، غربوام )الوسيربات املتحربدة األمريكيربة(، نيوزيلنربدا، جربزر ماريانربا         

 الشمالية )الوسيات املتحدة األمريكية(، تاموا

 

 

 1 الشكلالبلدان املستخدمة يف اختصارات  3 املرفق

 

 ARG األرجنتني

 AZE أنربيجان

 BRA الربازيل

 CHN الصني

 EGY مصر

 ETH إثيوبيا

 GHA غانا

 IND اهلند

 MYS ماليزيا

 MEX املكسيك

 NGA نيجرييا

 PHL الفلبني

 TUR تركيا

 UGA أوغندا
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 األمن الغذائي على مستوى األسرةيف  اليت تؤثر خمتلف العواملأدوات السياسة املتاحة ملعاجلة  عن أمثلة 2 املرفق

 االستثمارات اخلاصة االستثمارات العامة والسياسات التوصيات
النتائج املتوقعة ألسر أصحاب احليازات الصغرية 

 املعيشةواسرتاتيجيات 

اسرتاتيجية وطنية 

 ة سياسيةوإراد

تربربواتيجية وطنيربربة   ا

تربربربتثمار أحربربربحاا إل

 ريةاحليازات الصغ

 مشاركة مستمرة يف القطاع اخلاص عملية تشاركية لبناء اتواتيجية وطنية

 اتواتيجيات وبرامق أكثر مالءمة وفعالية

اسعربربواف بربربدور زراعربربة أحربربحاا احليربربازات الصربربغرية 

 وحتديد السياتات

 املواطنة واحلقوق

 قانونية لألفراد واملنظماتبيئة 

بناء القدرات ملنظمات أححاا احليازات الصغرية على 

مسربربتويات خمتلفربربة )مربربن القواعربربد الشربربعبية وحربربوس إىل   

 الزعماء(

 

اسعربربواف اسجتمربرباعي والسياتربربي للوحربربول إىل السربربلع  

 العامة وخلق اإلرادة السياتية

 ريةحتسني مكانة أححاا احليازات الصغ

حتسني مكانة املرأة والشباا واجملموعات اسجتماعيربة  

 اهلامشية

 احلق بالغذاء إنفان

خدمات الدعم للتوفري الذاتي للغذاء والتنويع )اسئتمربان  

 والتوحيات الفنية والوحول إىل املدخالت(

 الربامق الداعمة للحدائق/البساتني الفردية واجلماعية

التغذيربة املدرتربية    افيهرب برامق احلماية اسجتماعية مبربا  

 وتوفري املكمالت الغذائية لألمهات

 برامق مناء الطفولة املبكرة

استتثمارات الثقافية من أجل دعم املخططات احملليربة  

 لشراء األغذية

 إنشاء خدمات خاحة لإلنتاج

زيادة التوفري الذاتي للغذاء وحتسني التغذية )من حيث 

 .النوعية والكمية(

احملليربربة وتقربربدير قيمتهربربا  اسفتخربربار الربربوطين باألغذيربربة  

بالنسبة إىل النمو اسقتصربادي وترببل العربيش املسربتدامة     

 وححة اإلنسان والتغذية

 

اكتسحححاب القحححدرة  

علحححى الوصحححول إىل 

 األصول الطبيعية

 

 .إحالح األراضي من أجل زيادة الوحول إىل األراضي

ة السياتربربات لضربربمان حقربربوق امللكيربربة مبربربا فيهربربا امللكيربرب  

 .املشوكة

برامق األشغال العامة لتحسني قاعربدة املربوارد الطبيعيربة    

من أجل قدرة أفضل على التكيف وزيربادة يف اإلنتاجيربة   

 .)إدارة املياه، بناء املصاطب(

خاحربة املمكنربة مربن وجهربة نظربر أحربحاا احليربازات        اتتثمارات 

الصربربغرية مدعومربربة مربربن تنظيمربربات احلكومربربة، مبوجربربب اخلطربربوط    

 حول حيازة األراضي التوجيهية الطوعية

حتسني األمربن الغربذائي. حتسربني رأس املربال الطبيعربي      

وقاعدة املوارد من أجل زيربادة اإلنتاجيربة والقربدرة علربى     

 التكيف. 

)نقربدا  حتسني األمن الغذائي مربن خربالل بربرامق العمربل     

 (وعينيا وعلى شكل قسائم، وما شابه
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 االستثمارات اخلاصة االستثمارات العامة والسياسات التوصيات
النتائج املتوقعة ألسر أصحاب احليازات الصغرية 

 املعيشةواسرتاتيجيات 

تحححححوفري منحححححا   

 استثماري مؤات

الوحربربربول إىل السربربربلع 

  العامة

التعليم )برامق أتاتية وحمددة خمصصة لألمن الغذائي 

 .والتغذية(

الصحي  أعمال أتاتية يف البنية التحتية )املاء والصرف

( بواتربطة اليربد العاملربة    ومراكز العناية بالصحة وغريهربا 

 .احمللية

 .اجتماعيةمعاشات تقاعدية 

 برامق التغذية املدرتية

عيربة )امليرباه النظيفربة،    أموال خاحة لدعم السلع اسجتماعيربة اجلما 

 (تجددة، مراكز الرعاية الصحية، وغريهاالطاقة امل

 .ي )الصحة والتغذية(لحتسني الرفاه العائ

 .إنتاجية أفضل يف العمل

اإليكولوجيا الزراعيربة مربن خربالل بربرامق     بعرفة املزيادة 

 التثقيف ودعم الشباا

  الوحول إىل األتواق

 .خاحة بالنقل وبالسوقبنى حتتية 

 أنظمة معلومات السوق

 داعمة للعمل التعاوني واجلماعي.آليات 

 تنظيمية للزراعة التعاقديةحكو  

خمططات للشراء العام لألغذية )املربدارس واملستشربفيات   

 وتوفري الطعام يف املنافذ العامة(

 ارية، تياتة تسعري، معونات نكيةتياتة جت

 .اتتثمارات لتحسني كفاءة عمالء السوق

للعمربربالء يف القطربرباع اخلربرباص مربربن أجربربل زيربربادة الوحربربول إىل  الربربدعم 

املدخالت )البذور واألمسدة وغريها( واآلست واملعدات )املكيفة مع 

  .زراعة أححاا احليازات الصغرية(

 .أنظمة معلومات السوق

اتربربتثمارات لتطربربوير تربربوفري اخلربربدمات مربربن أجربربل الوحربربول إىل       

  .املدخالت

 .اص )توفري األغذية(خمططات شراء األغذية يف القطاع اخل

 

 .زيادة فرص السوق

 (.برامق التحويالت النقدية )املشروطة أو غري املشروطة

 .خفض تقلب األتعار

 .الوتيبات التعاقدية املستقرة والعادلة

  .زيادة الوحول إىل األحول اإلنتاجية

 .زيادة الدخل )واألمن الغذائي من خالل الوحول(

الوحول إىل اخلدمات 

 املالية

حتفيزيربربربة إلعربربربادة الربربربربط بربربربني تياتربربربات تنظيميربربربة و

 املذتسات املالية وأححاا احليازات الصغرية

 

 .استتثمارات يف حتويل املال من خالل اهلواتف اجلوالة

إنشاء خدمات لالدخار واإلقراض مع مشرباركة منظمربات أحربحاا    

 احليازات الصغرية يف احلوكمة

 الدولةدعم استتثمارات من خالل مساعدات 

 التأمني

 احتياطي احلبوا وأنظمة استتالم يف املخازن

علربربى النطربرباق الصربربغري  ةنظربربام ائتمربرباني للتجربربار ويهربربزي األغذيربرب 

 واملتوتط.

 حتسني الوحول إىل اخلدمات املالية واألحول املالية.

 حتسني الوحول إىل األحول اإلنتاجية.
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 االستثمارات اخلاصة االستثمارات العامة والسياسات التوصيات
النتائج املتوقعة ألسر أصحاب احليازات الصغرية 

 املعيشةواسرتاتيجيات 

حتسني اإلنتاجيحة  

من خالل البححوث  

 واإلرشاد

 

للبحربربوث موجهربربة لتلبيربربة احتياحربربات أحربربحاا بربربرامق 

احليربربازات الصربربغرية ومتالئمربربة مربربع استربربواتيجيات يف  

 يال الزراعة واألمن الغذائي والتغذية.

 دعم إنتاج احلبوا اخلالي من احلقوق

 املدارس احلقلية للمزارعني.

بربرامق للبحربوث التشرباركية تشربمل منظمربات أحربحاا احليربربازات       

 الصغرية

الكربربى يف بنرباء القربدرات الفنيربة واإلداريربة      اتتثمارات للشربركات  

 ألححاا احليازات الصغرية ومنظماتهم

وحربربول أفضربربل إىل املعربربارف والتكنولوجيربربا واألحربربول     

 اإلنتاجية

 

االسححتثمار خححارج  

االقتصحاد   :املزرعة

الريفححححي خححححارج  

املزرعححة والتنميححة  

 اإلقليمية

 تنويع مصادر الدخل

يف املنرباطق   تياتات عامة إلرشاد استتثمارات اخلاحربة 

 الريفية

 التدريب املهين.

 التعليم.

 زيادة فرص الدخل وتنويع مصادر الدخل استتثمارات يف املشاريع غري الزراعية

احلوكمربربة مربربن أجربربل  

 الزراعة

 عمليات حتقيق الالمركزية.

 اتواتيجيات اتتثمارية منسقة عرب احلدود اإلدارية.

 اتتثمارات ثقافية.

 

 
بالنسرببة إىل أحربحاا احليربازات    زيادة فرص استتثمار 

 الصغرية

حتربربربديث وحتسربربربني  

البيانربربربربات املتعلقربربربربة 

بزراعربربربربة أحربربربربحاا 

 احليازات الصغرية

تعزيربربز بيانربربات اإلنتربرباج مربربن أجربربل دعربربم اتربربواتيجيات 

 استتثمار
 اتتثمارات أفضل اتتهدافا 
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 دورة املشروعات لفريق اخلرباء الرفيع املستوى 2 املرفق

 

كجزء من إحالح جلنة األمن الغذائي العرباملي لتقيربيم وحتليربل احلالربة      3114ألنش  فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عام 

احلالية لألمن الغذائي والتغذية وأتبابها األتاتية؛ وتقديم حتليالت ومشورة علمية ومبنيربة علربى املعرفربة بشربأن قضربايا      

جلربودة؛ وحتديربد   حمددة متصلة بالسياتات، باستتناد إىل ما هو مترباح مربن حبربوث وبيانربات ودراتربات تقنيربة عاليربة ا       

 .القضايا املستجدة، ومساعدة األعضاء على ترتيب أولويات اإلجراءات يف املستقبل ولفت اسنتباه إىل اجملاست الرئيسية

 

ويصدر الفريربق تقرباريره وتوحربياته ويسربدي املشربورة      . ويستمد الفريق وسيته من جلنة األمن الغذائي، ويرفع تقاريره إليها

 .احلكومات من أجل توجيه وإنكاء النقاش من خالل تقديم حتليالت شاملة ومشورةمبعزل عن موقف 

 ويتألف هيكل فريق اخلرباء من مستويني:
 

   مربن اخلربرباء الربدوليني املرمربوقني يف يرباست متنوعربة متصربلة برباألمن الغربذائي           03جلنة توجيهية تتألف مربن

ء اللجنربة التوجيهيربة للفريربق بصربفتهم الشخصربية      ويشار  أعضا. والتغذية، يعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي

 .وليس كممثلني للحكومات أو املذتسات أو املنظمات اليت ينتمون إليها

  الفرق املسذولة عن املشاريع اليت تعمل يف مشروع بعينه، وتتوىل اللجنة التوجيهية اختيار أعضائها وإدارتها من

 .أجل حتليل قضايا معينة وتقديم تقارير عنها

 

ولضمان الشرعية العلمية ومصداقية العملية، وكذلك الشفافية واسنفتاح على كافة أشربكال املعرفربة، يعمربل فريربق اخلربرباء      

 .الرفيع املستوى بناء على قواعد حمددة بدقة توافق عليها جلنة األمن الغذائي

 

نرباول موضربوعات معينربة، وختتارهربا     وُتعد التقارير الفرق املسذولة عن املشاريع اليت تعمربل ضربمن إطربار زمربين حمربدد وتت     

 .وتعينها اللجنة التوجيهية، وتتبع توجيهاتها وتعمل حتت إشرافها

 

 املسربألة ودورة املشروع إلعداد التقارير، وإن كانت مقيدة زمنيا للغاية فإنها تشمل مراحل واضحة املعامل تفصل بني بلورة 

ائي، وبني وضربع حربيغة علميربة بواتربطة اللجنربة التوجيهيربة،       من الناحية السياتية والطلب املوجه من جلنة األمن الغذ

وعمل الفريق املسذول عن املشروع ضمن إطار زمين حمدد وبشربأن موضربوع بعينربه، وإجربراء مشرباورات خارجيربة مفتوحربة        

 (.02إلثراء قاعدة املعرفة، أي اتتعراض علمي خارجي )الشكل 

 

والفريق املسذول عن املشروع خالل دورة املشروع، بينما يسربعى  وتشجع العملية إجراء حوار علمي بني اللجنة التوجيهية 

اخلرباء املدرجون على قائمة فريق اخلرباء الرفيع املستوى، وكل حربائزي املعربارف املعنربيني واملهربتمني يف مجيربع أحنرباء       

  .العامل، إىل تقديم وجهات نظر علمية متنوعة
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 ؛ري مشاورتني خارجيتني لكل تقرير: األوىل، عن نطاق الدراتةوهذا هو السبب يف أن فريق اخلرباء الرفيع املستوى جي

والثانية، حول املسودة األوىل )النسخة حفر(. وهذا يتيح الفرحة لفتح العملية أمام تقديم مسرباهمات مربن مجيربع اخلربرباء     

. منهم(، وكذلك مجيع أحربحاا الشربأن املعنربيني    0 311املهتمني ومن قائمة خرباء الفريق الرفيع املستوى )يوجد حاليا 

 .ثم ينظر الفريق املسذول عن املشروع يف املساهمات املقدمة، مبا يف نلك املعلومات اسجتماعية، ويثري بها قاعدة املعرفة

 

ري وتوضع بعد نلك اللمسات األخرية على التقرير وجترب  .وُيعرض مشروع التقرير على اتتعراض مستقل مبين على األدلة

 .مناقشته، لا يفضي إىل موافقة اللجنة التوجيهية عليه يف اجتماع حبضور أعضائها

 

وحيال التقرير الذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي، ويترباح علنربا، ويسربتفاد بربه يف إثربراء      

 .املناقشات واملداوست يف جلنة األمن الغذائي

 

تعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املستوى، وعمليتربه، وتقرباريره السربابقة متاحربة علربى املوقربع اإللكوونربي        ومجيع املعلومات امل

    hlpe-www.fao.org/cfs/cfsللفريق:

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe
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 املستوى الرفيع اخلرباء فريق مشروعات دورة 02الشكل 

 
 

 .3103فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  املصدر:

رفيع املستوى الاخلرباء تقوم جلنة األمن الغذائي العاملي بتحديد وسية فريق 
 على مستوى اسجتماع العام والتغذية باألمن الغذائي املعين

 

رفيع املستوى الاللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء تقوم 
 بتعريف أتاليب اإلشراف على املشروع، وتقوح نطاق الدراتة 

 

 ُيعرض مشروع نطاق الدراسة على مشاورة الكرتونية مفتوحة

 
رفيع الالتوجيهية التابعة لفريق اخلرباء  اللجنةتعني 

 فريق املشروع، وتستكمل اختصاحاتهاملستوى 

 

 (V0من التقرير ) 1النسخة  فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوىيصدر 

 

 من التقرير بشكل علين لبدء مشاورات إلكرتونية بشأنها 1 النسخةتصدر 

 من التقرير 0ينتهي فريق املشروع من النسخة 

املراجعني إىل  V1النسخة  والتغذية فيع املستوى املعين باألمن الغذائيالراخلرباء يقدم فريق املشروع التابع لفريق 
 اخلارجيني، إلجراء اتتعراض أكادميي يقوم على الدسئل 

 

 فيع املستوىرالفريق املشروع التابع لفريق اخلرباء يقوم 
 (V2نهائية من التقرير ) شبهبإعداد نسخة 

 

اللجنة التوجيهية التابعة ( رمسيا  إىل اللجنة V2تقدم النسخة )
 سعتمادها لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

 حتال النسخة النهائية املوافق عليها إىل جلنة األمن الغذائي وتنشر علنا

 الغذائي األمن جلنة إىل املستوى الرفيع اخلرباء فريق تقرير يقدم

 السياتات بشأن حوار وإجراء ملناقشته العاملي

جلنة األمن 

 الغذائي العاملي

 اللجنة التوجيهية

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

 اللجنة التوجيهية

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

 اللجنة التوجيهية

جلنة األمن 

 الغذائي العاملي

جلنة األمن 

 الغذائي العاملي
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