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الفصل الثاني  تعزيز دور صغار المزارعين 





ملخص: يقوم صغار المزارعين بدوٍر حيويٍ في األمن الغذائي والتغذية على الصعيد العالمي وفي 
دعم مجموعة من اهداف التنمية وتغير المناخ.  ويزيد تعزيز القدرة على التحمل واالستمرارية 

في النشاط  التجاري لهؤالء المزارعين، وبخاصة النساء والشباب، من قدرتهم على المساهمة في 
تحقيق هذه األهداف العالمية.

كانيو ف. نونز هو رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، روما، إيطاليا. شينجن فان هو المدير العام للمعهد 
الدولي لبحوث السياسات الغذائية، واشنطن العاصمة، الواليات المتحدة األمريكية.

التغير المناخى والزراعة

تعزيز دور صغار المزارعين
بقلم: د/ كانيو ف. نونز ود/ شينجن فان

صغار المزارعين من أهم المساهمين في تحقيق األمن الغذائي والتغذية على يعد 
الصعيد العالمي.  حيث أن  الـ 500 مليون حقل المملوكين لهؤالء المزارعين 

في الدول النامية يوفروا ما يقدر بــ 80 في المائة من الغذاء المنتج في آسيا 
وإفريقيا جنوب الصحراء.1 ومع ذلك فإن صغار المزارعين يمثلون فئة مستضعفة ومهملة، ويمثلون 

معظم الفقراء والجوعى في العالم.  فعلى الصعيد العالمي، نجد أن الفقراء والجوعى يعيشون 
في الغالب في المناطق الريفية، حيث تمثل الزراعة المصدر الرئيسي للمعيشة.2 ويواجه صغار 

المزارعين مزيجاً من المخاطر والتحديات المترابطة التي تهدد معيشتهم وتغذيتهم وأمنهم الغذائى 
وأهم تلك المخاطر هي تغير المناخ.  وتعد زيادة القدرة على التحمل وجدوى زراعة الحيازات 

الصغيرة من العوامل التى قد تؤدى إلى الحد من الفقر وانعدام األمن الغذائي في الريف، كما يمكن 
أن تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على نطاق واسع.

وهناك أدلة دامغة على أن تغير المناخ سيستمر في التأثير سلباً على الزراعة مما يزيد من 
تعرض صغار المزارعين للخطر، خاصة في المناطق االستوائية.3 ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة 
تحديات اإلنتاج التي تواجه صغار المزارعين وزيادة احتمالية وجود خسائر زراعية وخسائر في 

الدخل، وانتشار اآلفات واألمراض، واستنفاد األصول.4 فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تنخفض 
إنتاجية المحاصيل األساسية، مثل الذرة واألرز والقمح، والتي يزرعها صغار المزارعين، كنتيجة 

لتغير المناخ فى السنوات القادمة.5 
لقد اتفق قادة العالم على أهداف التنمية المستدامة وذلك أثناء انعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة  

في سبتمبر/ أيلول 2015، والتى شملت 17 هدفاً تنطوي على 169 غاية - والتي سوف ترسى 
جدول أعمال التنمية العالمية للخمسة عشرعاماً القادمة.  وتعد األهداف التى من شأنها القضاء على 
الفقر المدقع والجوع وسوء التغذية والحفاظ على كوكبنا هى من صميم أهداف التنمية المستدامة.  

ويلعب صغار المزارعين دوراً فريداً في جدول أعمال التنمية، حيث يمكن أن يساهموا في عدة 
أهداف للتنمية المستدامة. إن زراعة الملكيات الزراعية الصغيرة، خاصة إذا تم دمجها في اقتصاد 

يعد
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ريفي متنوع وسالسل تجارية مرتبطة باألغذية الزراعية، 
تستطيع أن تساهم  في تحقيق نمو أشمل وخلق فرص عمل.  

حتى مزارعى الكفاف شديدي الفقر من الممكن تمكينهم إلدارة 
الموارد بشكل مستدام مع االستفادة من األهداف التي تركز على 

التعليم والسالم والمساواة بين الجنسين.  فتقديم العون المتمثل 
فى إجراء التدابير الالزمة مثل شبكات األمان والدعم من خالل 

العمل خارج المزارع لتنويع سبل االمعيشة، يمكن أن يساعد على 
تنمية المجتمعات الريفية وكسر دورات الفقر والجوع ونقص 
التغذية.  ويمكن لهذا الدعم أيضاً أن يعزز نماذج النمو األكثر 
شمولية وأن يخفف من حدة اآلثار المترتبة على االنتقال إلى 

األنشطة الغير زراعية.
رغم أن زراعة صغار المالك غالباً ما ُتْعرف كقطاع حيوي 

للتنمية، فنادراً ما  تحظى بدعم السياسات والدعم المؤسسي 
الالزم للسماح لصغار المزارعين واالقتصاد الريفية باالزدهار.6 
فااللتزام بالتعامل مع  هذا النوع من الزراعة كمشروعات حيوية 

هو المدخل إلطالق إمكانات هذا القطاع للمساهمة في خطة 
التنمية على أوسع نطاق.  ومن المؤكد أن تلبية كثير من أهداف 
التنمية المستدامة سيتطلب دعماً لتمكين صغار المزارعين على 
الصمود في مواجهة الصدمات، بما في ذلك الكوارث المناخية 

التي تعرض معيشتهم وازدهارهم للخطر.  فاالستثمار في إيجاد 
حلول تؤدي  لمكاسب متعددة كزيادة اإلنتاجية أو الربحية، 

وتحسين األمن الغذائي والتغذية، والتخفيف من آثار تغير المناخ 
والتكيف معه، سيدعم قدرتهم على الصمود وييسير دورهم 

المتكامل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دور صغار المزارعين في مكافحة تغير المناخ

يعد دخل الكثير من صغار المزارعين من الدخول المنخفضة، 
فاالمكانات المحدودة وعدم حصولهم على الموارد الالزمة مثل: 

الحصول على التعليم المناسب أو األراضي والقروض والخدمات 
المالية، أو المساعدات الفنية، مع عدم وصولهم إلى األسواق، 

تجعل صغار المزارعين عرضة بدرجة كبيرة للتأثيرات المباشرة 
لتغير المناخ، ال سيما ارتفاع وتيرة الظواهرالمناخية الشديدة، مثل 
موجات الحر والجفاف الشديد، هطول األمطار والسيول الجارفة، 
واألعاصير المدارية.  وهذه الموارد المحدودة تجعل من الصعب 

على صغار المزارعين التكيف مع آثار تغير المناخ مما يحد 
من إنتاجيتهم وقدرتهم على الصمود في وجه الكوارث.7 وحتي 

يتمكن صغار المزارعين من بناء قدراتهم على الصمود في وجه 
الكوارث المناخية، ينبغي االستثمار في اتخاذ التدابير التى من 

شأنها التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.  فالحلول ذات 
المكاسب المتعددة، مثل الزراعة الذكية التى تراعى الظروف 

المناخية، يمكن أن توفر لصغار المزارعين الفرص إلنتاج 
محاصيل ذات قيمة غذائية بدرجة أكبر على نحو مستدام وفعال 

مع المساهمة في اتخاذ خطوات ايجابية نحو العمل المناخي. 
ويمكن أن تحقق هذه الحلول  منافع هائلة: حيث تظهر الدراسات 
أن الحلول التي تؤدي إلى مكاسب متعددة تعود بمنافع كبيرة على 
صغار المزارعين وتؤدي آلثار غير مباشرة على بقية المجتمع.8 

صغار المزارعين عرضة بدرجة كبيرة للكوارث المناخية
صغار المزارعين هم مجموعات متنوعة من االسر غير المتماثلة 

تعيش في مختلف النظم االقتصادية.9 غير أن القاسم المشترك 
بينهم جميعاً هو التعرض لخطر الكوارث المناخية.  وتعتمد 

إنتاجية صغار المزارعين على النظم البيئية الجيدة والخدمات 
المرتبطة بها.  فإمكانية تنبؤ وصول المياه العذبة، هو من االمور 
الهامة خاصة وأن صغار المزارعين في كثير من البلدان النامية 
يقبلون على الزراعة المعتمدة على األمطار. ولكن التغيرات في 

أنماط الطقس، مثل فصول الجفاف الطويلة أو هطول االمطار 
باستمرار، تتطلب أن يدخل المزارعون تعديالت على أنشطتهم 
الزراعية، والتي يمكن أن تزيد بدورها من الضغط على النظم 

البيئية، على سبيل المثال، عن طريق االستخراج المفرط للمياه أو 
االستخدام غير المناسب للكيمياويات الزراعية.10

إن تدهور األراضي يضاعف أيضاً من تعرض صغار 
المزارعين لخطر تغير المناخ.  فقد قدرت منظمة األغذية 

والزراعة )الفاو( التابعة لألمم المتحدة الفاقد بسبب الجفاف 
والتصحر بحوالى 12 مليون هكتار سنوياً، ومن المتوقع أيضاً أن 
تتأثر خصوبة األرض الصالحة للزراعة سلباً بتغير المناخ.11 ففي 
إفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول عام 2080، قد يصبح ما يصل 

الى 20 في المائة من األرض الصالحة للزراعة غير مناسب 
للزراعة.12 إضافًة إلى ذلك، فإن األراضي الجافة في العالم والتي 

تغطي حوالي 40 في المائة من سطح األرض والتي يسكنها ما 
يقرب من 3 مليار شخص، عرضة بشدة للتغير المناخى.13 وهذا 
يعرض صغار المزارعين الذين يرعون المزارع في األراضي 
الجافة – ويتواجد أكثر من 200 مليون منهم في إفريقيا جنوب 

الصحراء – لمخاطر مرتفعة.14

صغار المزارعين لديهم قدرة محدودة للتكيف مع الكوارث المناخية
قد تتمكن المزارع الكبيرة التي تحصل على رأس المال 
والموارد من التكيف مع أي تغيرات غير متوقعة.  غير أن 
صغار المزارعين، وأغلبيتهم من الفقراء، ال يحصلون على 

األصول والخدمات التي يمكن أن تساعدهم على التأقلم مع نتائج 
الطقس غير المتوقعة أو أي تحديات أخرى غير منتظرة.  ففي 

الهند، على سبيل المثال، يساهم صغار المزارعين بنسبة 70 
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في المائة من اإلنتاج الزراعي للبالد، وأكثر من نصف زراعة 
البالد هي زراعة مطرية وبالتالى فهى تعتمد بشدة على النمط 

المتوقع للرياح الموسمية.15 فحينما تأخرت الرياح الموسمية في 
عام 2011، وجد أن صغار المزارعين الذين يمتلكون أصوالً 

قليلة والمعرضين بشكل أكبر للمخاطر، والذين هم أيًضا ذو قدرة 
أقل للحصول على معلومات عن الري وحالة الطقس، كانت لديهم 
قدرة أقل لالستجابة بفاعلية لهذا التأخر مقارنة بالمزارعين الذين 

يمتلكون أصوالً أكبر.16 
ويواجه صغار المزارعين أيضاً قيوداً مرتبطة بالسياسات، 
مثل نظم تشويه األسعار وضعف خدمات اإلرشاد الزراعي.17 
وهذه المعوقات تجعل من الصعب على صغار المزارعين بناء 
القدرة المطلوبة على الصمود لالستعداد للصدمات والتأقلم معها 

والتعافي منها، وكذلك التحسين من مستوى رفاهيتهم.18

االرتقاء بالزراعة الذكية التى تراعى الظروف المناخية من أجل تحقيق 
أهداف التنمية على نطاق أوسع 

يجب أن تكون االستراتيجيات التي تدعم تخفيف آثار تغير المناخ 
والتكيف معه، جزء ال يتجزأ من الجهود الرامية لتعزيزمساهمة 
صغار المزارعين في األمن الغذائي العالمي، والتغذية، واتخاذ 
االجراءات الالزمة نحو المناخ.  وتتطلب عملية تطوير وتنفيذ 
االستراتيجيات التى تتناول هذه األهداف المتعددة، تقييماً شامالً 

ألوجه الترابط والمفاضالت فيما بينها، والفرص المتاحة، 
باالضافة إلى تنسيق عملية الدعم لصغار المزارعين من قبل 

واضعى السياسات، والباحثين، وممارسى تلك المهنة.  فالنهج 
الذكي للزراعة الذي يراعى الظروف المناخية يقدم استراتيجية 
تنطوي على ثالثة مكاسب – تحسين إنتاجية صغار المزارعين 
من المحاصيل المغذية ومساعدتهم في الوقت ذاته على التكيف 
مع تغير المناخ باإلضافة إلى تخفيف حدة مساهمة الزراعة في 
تغير المناخ.19 على سبيل المثال، لقد ثبت أن تطوير محاصيل 
مالئمة للظروف المناخية، مثل األرز رباعي الكربون، قد أدى 

إلى مضاعفة الكفاءة في استخدام المياه، وزيادة الغالل بما يقرب 
من 50 في المائة، وزيادة كفاءة استخدام النيتروجين بنسبة 30 في 
المائة.20 إن اتباع ُنهج الزراعة الذكية يمكن أن يؤدي إلى إنتاجية 

مرتفعة.  وتشير األبحاث إلى أن مبادرات تخفيف آثار تغير 
المناخ والتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، يمكن أن تؤدي 
إلى آثار قيمة وغير مباشرة على صغار المزارعين ومجتمعاتهم 
اقتصادياً وبيئياً واجتماعياً. ففي النيجر، على سبيل المثال، يدعم 

صغار المزارعين عملية إعادة زراعة األشجار والشجيرات على 
األراضي الزراعية باستخدام تقنية التجديد الطبيعي التي يديرها 
المزارعون.21 وهذا النهج البسيط المتصل بالحراجة الزراعية 
يعتبر منخفض التكلفة ويحمي المحاصيل من الحرارة، ويوفر 

لألسر الحطب الالزم للوقود، ويسمح للمزارعين باالحتفاظ بالثروة 
الحيوانية، ويعزز التنوع البيلوجى ومكافحة التصحر.  وباعتبارها 

واحدة من أفقر البلدان فى العالم، فإن النيجر معرضة بشدة 
لخطر تغير المناخ، خاصة الجفاف والتصحر.  ومنذ الثمانينات، 

اسُتخدمت تقنية التجديد الطبيعي التي يديرها المزارعون على 
حوالي 5 ماليين هكتاراً فى جميع أنحاء البالد، مما يشكل ما يقرب 

من 50 بالمائة من إجمالي األرض الزراعية.  وأدت هذه التقنية 
في حاالت كثيرة إلى إيقاف أو عكس اتجاه التصحر.22 ومن خالل 

تحسين المحاصيل الزراعية، وتنويع سبل المعيشة، ومضاعفة 
دخل المزارعين في المتوسط، مثل هذه االستثمارات يمكن أن 

تؤدي إلى أرباح اقتصادية واجتماعية وبيئية مرتفعة بالنسبة لصغار 
المزارعين. فلقد انتشرت مبادرات الحراجة الزراعية عبر إفريقيا 

جنوب الصحراء، بما في ذلك غانا وزامبيا. 23
تمثل االنظمة الزراعية بدون حرث أحد الطرق األخرى 

التي يمكن أن تقدم مكاسباً عديدة، وأشارت إحدى الدراسات إلى 
أن مزارع الحيازات الصغيرة في سهول الغانج الهندي في الهند 
والتي اعتمدت على نظم زراعية بدون حرث أصبحت متعادلة 
من حيث األثر الكربوني وذلك في غضون ثالث سنوات )من 

2009 إلى 2012(، حيث أن االنبعاثات من األنشطة الزراعية 
قد توازنت مع احتجازات الكربون.  وأوضحت الدراسة ذاتها 

أن دخل المزارعين قد زاد بحوالي 100 دوالر أمريكي للهكتار 
في السنة من خالل هذه النظم، ويرجع هذا أساساً الى انخفاض 

تكاليف المدخالت واإلنتاج. 24
إن إمكانية دعم مبادرات ُنهج الزراعة الذكية مناخيا ً للتنمية 

االقتصادية، والحد من الفقر واألمن الغذائي تجتذب االهتمام على 
الصعيد العالمي.  فعلى سبيل المثال، في أعقاب قمة األمم المتحدة 

للمناخ في نيويورك عام 2014، تم اطالق التحالف العالمي 
للزراعة الذكية مناخياً.  ومن خالل وجود أعضاء من الحكومة 
والمجتمع المدني وجمعيات المزارعين والهيئات البحثية، يركز 
التحالف العالمي على توسيع نطاق نهج الزراعة الذكية مناخياً 

من أجل تحسين األمن الغذائي والتغذية على مستوى العالم.  
وتوفر المبادرة األدوات والمنهجيات الالزمة لتقييم احتياجات 
أصحاب المصلحة فيما يتعلق باعتماد تلك الُنُهج ودعم العمل 

اإلقليمي والقُطري بما يتناسب مع البيئات المحلية.
يتمثل أكبر مصدر للتمويل العالمي فى "برنامج مساعدة 

صغار المزارعين على التكيف" والمخصص لدعم صغار 
المزارعين الفقراء للتكيف مع تغير المناخ، وهو برنامج أطلق 

من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( في عام 2012.  
ويوفر البرنامج لصغار المزارعين التمويل المناخي الذي يدعم 

مبادرات التكيف مع تغير المناخ عن طريق تبادل المعرفة حول 
النهج الذكية مناخياً، وإدارة األراضي، وممارسات وتكنولوجيا ما 
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بعد الحصاد، وتمكين المرأة.  وبحلول عام 2020 من المتوقع أن 
يستفيد من هذا التمويل ثمانية ماليين من صغار المزارعين.

دور صغار المزارعين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

رغم التحديات الكثيرة التي تواجه صغار المزارعين فإن لهم 
دوراً هاماً في تحقيق العديد من االهداف والغايات من أهداف 

التنمية المستدامة فى الوقت المحدد لها. يقدم )الشكل 1( عدة أمثلة 
لألساليب التى يمكن من خاللها أن يساعد دعم صغار المزارعين 
على التغلب على تلك التحديات وتعزيز دورهم في تحقيق أهداف 

معينة من أهداف التنمية المستدامة. وفي نهاية هذا الفصل 
)الجدول 1( يعرض ملخصاً شامالً للتحديات التي تواجه صغار 

المزارعين، والمكاسب المحتملة من خالل دعمهم، والتدخالت أو 
االستثمارات األساسية.

ورغم أن صغار المزارعين يساهمون من خالل نشاطهم 
الزراعي في تغير المناخ، فإنهم يمثلون أيضاً جزءاً هاما ً من 

الحل لمشكلة تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.  فإن 
صغار المزارعين لديهم القدرة على تخفيض انبعاثات الغازات 

المسببة لالحتباس الحرارى )الغازات الدفيئة( بدرجة كبيرة، 

والحفاظ على خدمات النظم البيئية وعلى التنوع البيولوجى؛ 
وغالباً ما ينتجون أيضاً مخرجات أكبر لكل وحدة من األرض 

مقارنة بالمزارع الكبيرة، مما يقلل من الضغط للتوسع فى 
األراضي الزراعية.25 ونظراً لحجمهم، يمكن أن يستغل صغار 
المزارعين تقنيات النهج الذكية مناخياً كثيفة العمالة التي يمكن 

أن تعزز من اإلنتاجية وتدعم التنوع البيلوجى.  كما يمكن أيضاً 
أن يساهم صغار المزارعين الناجحين في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة المرتبطة بالقضاء على الفقر، والتعليم، والمساواة بين 
الجنسين، واستخدام المياه، واستخدام الطاقة، والنمو االقتصادي 

والتشغيل، واالستهالك واإلنتاج المستدامين، وإدارة النظم 
البيئية.  وعليه، سوف يعتمد تحقيق أهداف التنمية المستدامة على 

تعزيز قدرة صغار المزارعين على الصمود في وجه صدمات 
عديدة بما في ذلك الكوارث المناخية، واالستثمار في المزارع 

الصغيرة الناجحة.

إن دعم صغار المزارعين يمكن أن يساهم في تحقيق أهداف عدة من أهداف التنمية المستدامة – أمثلة رئيسيةلااالشكل 

.http://www.farmingfirst.org/sdg-toolkit#home .)2015( "المصدر: تجميع المؤلفين، بتعديل من الزراعة أوالً، "قصة الزراعة وأهداف التنمية المستدامة
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جعل عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة شاملة لصغار المزارعين كافًة
من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الدول 

أن تتبنى سياسات محددة السياق وشاملة لكافًة صغار المزارعين، 
بما في ذلك النساء والشباب.  فبينما نجد أن صغار المزارعين 

يعدون من الفئات المستضعفة، فإن الذكور واإلناث لديهم قدرات 
متفاوتة على التكيف، ويرجع هذا في جانب كبير منه إلى عدم 
تكافؤ فرص الحصول على األراضي والتكنولوجيات، والذي 

غالباً ما يجعل المرأة أقل قدرة من الرجل على التكيف مع 
الصدمات. على سبيل المثال، من المرجح أن يمتلك الرجال 

أصوالً زراعية وأن يحصلوا على التكنولوجيا التي يمكن أن تدعم 
التكيف مع تغير المناخ.

وتشير الدراسة االولية التى أجريت في مالي، أن الحصول 
على مياه الري قد سمح للرجال بزيادة قيمة إنتاجهم بدرجة كافية 
لتعويض األثر السلبي للصدمات المناخية. وعلى العكس، كانت 
النساء أقل قدرة على التكيف ألنهن ال يحصلن على مياه الري 

والتقنيات الزراعية األخرى على نحٍو كاٍف يمكن استخدامه 
لزيادة اإلنتاجية.26 تدل دراسة أخرى أجريت في كينيا أنه حينما 

حصلت النساء على معلومات عن ممارسات التكيف الذكية 
مناخياً، بشكٍل متساٍو مع الرجال، كان اعتمادهن لهذه الممارسات 

مماثالً العتماد الرجال.27 فتمكين المرأة في قطاع الزراعة لن 
ُيحسن فقط من ممارسات التكيف مع تغير المناخ، بل يمكن أن 

يساهم أيضاً في مكاسب مجتمعية أخرى، مثل تحسين تغذية 
األسرة.  ووفقاً للدراسة المقدمة من منظمة األغذية والزراعة 
)فاو( والتي شملت عدة دول، فإن النساء الالئي تحصلن على 
الموارد على نحٍو متساٍو يمكن أن يزيدن الغالل بما يقرب من 

30 في المائة، وأن يحسّن من المخرجات الزراعية، ويقللّن 
من عدد من يعانون من نقص التغذية بنسبة تصل إلى 17 في 

المائة.30
إن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى قطاع الزراعة يجب 
أيضاً أن يشمل الشباب.  وحيث أن العالم أصبح أكثر تحضراً 
بشكل متزايد، فإن المدن المستدامة ستعتمد على كميات أكبر 

من الغذاء، والمياه النظيفة، والخدمات البيئية التي يمكن فقط أن 
تقدمها االقتصادات الريفية الفعالة.31 غير أن الشباب يتركون 
قطاع الزراعة والريف بشكل متزايد بحثاً عن فرص العمل 
في المدن أو في الخارج.32 إن الشباب القروي في المناطق 

المحرومة ال يرون أن العمل في قطاع الزراعة يمكن اعتباره 
مهنة.  ففي إفريقيا، على سبيل المثال، توجد إمكانية كبيرة 
لزيادة الفرص في المزارع وسالسل القيمة، غير أن هذه 

 الفرص غير معروفة أو غير متاحة لمعظم الشباب. 
لذلك فإن هناك حاجة ملحة لتوفير فرص عمل للشباب للحصول 

على حياة كريمة في قطاع الزراعة والقطاعات الريفية غير 
الزراعية من أجل تعزيز نجاح االقتصادات الريفية.33

التعامل مع النشاط الزراعي لصغار المزارعين كنشاط حيوي لتحقيق 
أهداف عديدة من أهداف التنمية المستدامة

إن التعامل مع النشاط الزراعي لصغار المزارعين كمشروع 
تجارى يحظى بإمكانية أن يصبح ذو جدوى تجارية، سوف 

يساعد على االستفادة من مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة المتعددة.  على سبيل المثال، إن دعم التحول من 

زراعة الكفاف التقليدية إلى الزراعة عالية القيمة والذكية مناخياً 
والموجهة للتغذية، يمكن أن تساهم إلى حد كبير في تحقيق العديد 
من أهداف التنمية المستدامة.  وللقيام بعملية التحول هذه، يستلزم 

األمر سياسات مستدامة ودعم مؤسسي، واستثمارات كافية في 
مجاالت رئيسية، بما في ذلك التسهيالت المالية وأدوات إدارة 

المخاطر، والمهارات المعرفية والفنية، والوصول إلى األسواق، 
وشبكات األمان االجتماعي لصغار المزارعين.

إتاحة الفرصة لصغار المزارعين للحصول على األدوات المالية وأدوات 
إدارة المخاطر

يجب حصول صغار المزارعين على رأس المال والتسهيالت 
المالية، بما في ذلك تمويل األنشطة المناخية، والحصول على 
أدوات إدارة المخاطر، ومن ضمنها التأمين، لضمان استدامة 
عملياتهم ونموها. فتجميع الخدمات المالية وغير المالية، مثل 
االئتمان أو المدخرات مع التأمين، يمكن أن يوفر حالً شامالً 
لصغار المزارعين.34 وتعتبر هذه الحلول ذات أهمية خاصة 

في حالة حدوث صدمات مناخية غير متوقعة. ونجد فى بوليفيا 
أن برنامج مساعدة صغار المزارعين على التكيف الخاص 

بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد(، يقدم لهم التمويل 
الذى من شأنه مساعدة المجتمعات على التكيف مع تغير المناخ 
والحصول على التدريب حول إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ، 

وذلك ضمن مشروعات أخرى. ومن المتوقع أن تؤدي هذه 
المبادرة إلى تحسين قدرة صغار المزارعين على الصمود أمام 

تغير الظروف المناخية المتطرفة لدى 49٫000 من صغار 
المزارعين على األقل.35 هناك استثمارات مماثلة في إفريقيا 

جنوب الصحراء. وستقدم الدروس المستفادة من هذه المبادرات 
رؤية حول فعالية واستدامة التدخالت الخاصة بتمويل األنشطة 

المناخية فى مختلف التصميمات والظروف.
إن االدوات المتاحة إلدارة المخاطر مثل التأمين القائم 
على قياس المؤشرات، يمكن أن تساعد صغار المزارعين 

على التعامل مع حالة عدم األمن المتأصلة في سبل معيشتهم 
الزراعية.  فالتأمين القائم على مؤشر الطقس يوفر التعويضات 

لصغار المزارعين وذلك أثناء فترات سوء االحوال الجوية الغير 
منتظمة، مما يزيد من قدرتهم على التحمل عن طريق حمايتهم 

من التأثيرات السيئة للصدمات المتعلقة بالطقس.  فقد كان ارتفاع 
تكلفة قياس الخسائر فيما مضى من االمور التى جعلت التأمين 
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الزراعي امراً بالغ الصعوبة لصغار المزارعين. ولكن التأمين 
القائم على مؤشر الطقس ال يتطلب قياسات مكلفة، مما يجعله 
فعال من حيث التكلفة بالنسبة لصغار المزارعين.  ففي أثيوبيا 
والسنغال، على سبيل المثال، شارك المزارعون الذين لم يكن 
يشملهم التأمين فيما سبق )بسبب الفقر وانعدام التعليم، من بين 
أسباب أخرى( في مبادرة R4 المعنية بالقدرة على التحمل في 

الريف، والتي يسرت عملية الحصول على أدوات مطورة إلدارة 
المخاطر مثل إعادة تأهيل الموارد الطبيعية.  ولقد غطى مكون 

التأمين لهذه المبادرة ما يقرب من ثلث المزارعون األثيوبيين 
في الفترة من 2009 إلى 2012. 37 وفي السنوات األخيرة 

بالهند، تبنى أكثر من 30 مليون من صغار المزارعين التأمين 
القائم على مؤشر الطقس، مما مّكن بعضهم من التوجه نحو نظم 

االنتاج الزراعى األكثر ربحية والتي قد تنطوي على مخاطر 
أكبر.38 يقوم البرنامج العالمي إلدارة المخاطر الزراعية الذي 

يديره الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( بتقييم المخاطر 
الزراعية والتيسيير من عملية دمج استراتيجيات إدارة المخاطر 
في السياسات العامة، وبرامج االستثمار الزراعي، وممارسات 

القطاع الخاص. ومن خالل هذا البرنامج، يعمل الصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية على تعزيز تفهم المخاطر الزراعية 

وتطويرأدوات أفضل لمساعدة صغار المزارعين.39

تزويد صغار المزارعين بالمعرفة والمهارات الفنية المطلوبة لبناء القدرة 
على الصمود في وجه الصدمات المناخية

سيكون تدعيم قدرات صغار المزارعين للتخفيف من آثار 
صدمات تغير المناخ والتكيف معها عن طريق تعديل 

االستراتيجيات الزراعية – خاصة باعتماد النهج الزراعية الذكية 
مناخياً – جوهرياً لنجاحهم.  وعلى سبيل المثال، تزويد صغار 
المزارعين بالمعرفة والتدريب حول كيفية تعديل مواعيد البذر 
واستحداث محاصيل قادرة على تحمل الجفاف أو السيول يمكن 
أن ييسرمن عملية التكيف.  ويجرى حاليا استكمال مبادرات من 
هذا النوع بـاستثمارات لتحسين خدمات معلومات المناخ، وهو 
نشاط أساسي في برامج التكيف الداعمة لصغار المزارعين في 

إفريقيا وآسيا.

ضمان وصول صغار المزارعين ألسواق مرتفعة القيمة

إن ربط صغار المزارعين بأسواق مرتفعة القيمة يمكن أن 
يساعد في زيادة إنتاجية مشروعاتهم وكذلك ربط المناطق 

الريفية والحضرية.  فتعزيز الروابط الريفية – الحضرية يسمح 
بتكامل أفضل للمزارعين في الريف مع المراكز الحضرية 
ويقدم فرصاً موسعة للزراعة القائمة على األسواق.40 غير 

أن بعض المزارعين يواجهون قيوداً صعبة – مثل األراضي 

المهمشة والبعد عن األسواق – والتي من المحتمل أن تعرقل 
الجهود المبذولة لزيادة األرباح أو للمشاركة في أسواق مرتفعة 
القيمة. ويمكن أن تزيد شبكات الطرق الجيدة من عملية وصول 
صغار المزارعين لألسواق؛ باإلضافة إلى تعزيز فرص العمل 

خارج المزرعة لهؤالء المزارعين.41
شبكة األلبان في الهند تعد مثاالً ناجحاً للتواصل بين المناطق 
الريفية والحضرية، وهي معروفة شعبياً بأسم عملية السيل، حيث 
تم ربط صغار مزارعي األلبان بالمستهلكين في المدن من خالل 

سلسلة من اإلنتاج، والشراء، والتجهيز، والتسويق. وضمت شبكة 
األلبان 13 مليون مشاركاً، بينهم ما يقرب من 4 مليون امرأة، 

في سلسلة القيمة اعتبار من عام 2008، مما ساعد على الوصول 
إلى أسواق المناطق الحضرية حيث استفاد المستهلكون أيضاً 

بحصولهم على كميات أكبر من األلبان ذات جودة أفضل.42
يهدف برنامج الشراكة االستراتيجية المدعم من الصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( والمعهد الدولي لبحوث السياسات 
الغذائية )إيفبري( إلى تزويد صغار المزارعين بطرق أفضل 

للوصول إلى األسواق للحصول على سلع مرتفعة القيمة، 
فضالً عن الحصول على الفرص المتعلقة بالتخفيف من آثار 

تغير المناخ.43 ففي الفترة من 2008 إلى 2011، قام البرنامج 
بتنفيذ أربعة أنشطة في المغرب ترتبط بالوصول إلى األسواق 

وتخفيف آثار تغير المناخ، كما حدد فرص تسويق جديدة 
لمنتجات وخدمات النهج الذكية مناخياً عالية القيمة، مثل احتجاز 

الكربون.44

توفير الحماية االجتماعية لصغار المزارعين
توفر برامج الحماية االجتماعية، بما في ذلك شبكات األمان 
االجتماعي، دعامة هامة وقصيرة األجل لمواكبة الصدمات 
المعيشية، مثل ظروف الطقس القاسية، باإلضافة إلى تيسير 
االستثمار في فرص تعزيز اإلنتاجية على المدى الطويل أو 

فرص الخروج من البرامج.45 وتدل دراسة أولية أجريت 
في هندوراس أن برامج الحماية االجتماعية يمكن أن تدعم 
المجتمع وقدرة صغار المزارعين على الصمود والتكيف، 
مع الحد من الفقر وتحسين األمن الغذائي.  ُيعتقد أن تدابير 
الحماية االجتماعية التي ركزت على وجه الخصوص على 
تعزيز رأس المال االجتماعي والبشري قد قللت من تعرض 
صغار المزارعين والمجتمع لمخاطر الجفاف.46 فإن برامج 

الحماية االجتماعية الشاملة لعدة قطاعات، مثل برنامج شبكات 
األمان المنتجة في أثيوبيا، والمصحوب ببرنامج أمن غذائي 

وبرنامج بناء أصول األسرة، هي أمثلة ألشكال هامة من 
الحماية االجتماعية.  فمن شأن هذه التدابير أن تساعد على 

دعم التحسن في اإلنتاجية باالضافة الى منافع عديدة لصغار 
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المزارعين والفئات المستضعفة األخرى.47 ومن أجل تحقيق 
المزيد من الفوائد، يجب أن تدمج برامج الحماية االجتماعية 
اعتبارات المساواة بين الجنسين وأن تصمم على نحو يناسب 

ظروف البالد.

دعم مساهمة صغار المزارعين

يعتبر صغار المزارعين عنصراً ضرورياً لتحقيق األمن الغذائي 
العالمي، والتغذية، والعمل المناخي اإليجابي.  فمن المهم دعم 

قدرة صغار المزارعين على التحمل. إضافًة لذلك، فإن التوقعات 
الجديدة بشأن األمن الغذائي العالمي والتغذية التي تنظر للنشاط 

الزراعي لصغار المزارعين كنشاط تجاري يمكن أن يعزز 
بدرجة أكبر دور صغار المزارعين في تحقيق مكاسب في 

التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وفي األمن الغذائي 
والتغذية، والحد من الفقر.  ومع وجود األدوات واالستراتيجيات 
الصحيحة، يمكن لصغار المزارعين الناجحين المساهمة بدرجة 

كبيرة في تحقيق مجموعة من أهداف التنمية.  من ثم، فإن أهداف 
التنمية المستدامة يجب أن تكون شاملة لصغار المزارعين كافًة، 
خاصًة النساء والشباب في الريف – وهي فئات عرضة بدرجة 

كبيرة للصدمات وإن كانت ذات أهمية أيضاً لضمان األمن 
الغذائي العالمي والتغذية للجميع. عالوًة على ذلك، فإن تعزيز 

الروابط بين الريف والحضر يمكن أن يدعم اإلنتاجية والربحية 
بالنسبة لصغار المزارعين، ويدعم بشكل أفضل حصول 

المستهلكين فى المناطق الحضرية على طعام ذو قيمة غذائية.

وعلى الصعيد العالمي، ينبغي أن تقر مفاوضات المناخ الدولية 
بالدور الحيوي لصغار المزارعين.  ونظراً لالرتباط الوثيق بين 

الزراعة وتغير المناخ، فإن دعم صغار المزارعين يتعين أن 
يصبح حجر الزاوية في االتفاقيات الدولية المرتبطة بتغير المناخ.  

ففي الدورة الـــ 21 من مؤتمر األطراف الخاص باتفاقية األمم 
المتحدة المعنية بتغير المناخ )مؤتمر األطراف 21( في ديسمبر/ 
كانون األول 2015، تم توقيع اتفاقية عالمية لمكافحة تغير المناخ 

وإطالق األعمال واالستثمارات في اتجاه مستقبل مستدام قادر على 
الصمود، وينعم بمستويات منخفضة للكربون.  غير أنه في االتفاقية 

النهائية، تم االعتراف بالزراعة بشكل غير مباشر فقط كعنصر 
رئيسي لمكافحة تغير المناخ.  في ظل هذه الخلفية، فمن االهمية 

ضمان إدراج الزراعة في الجهود المتواصلة وجهود المتابعة 
المبذولة من قبل مؤتمر األطراف 21 مع تقدير صغار المزارعين 

لمساهمتهم المحتملة في العمل المناخي.
وأخيراً، ينبغي أن تترجم االتفاقيات العالمية، بما في ذلك 

مؤتمر األطراف 21 وأهداف التنمية المستدامة، إلى أرض الواقع 
على الصعيد المحلي. فأهداف التنمية المستدامة تدعو إلى تنفيذ تلك 
األهداف على الصعيد القُطري للقضاء على الفقر، ولحماية كوكب 
األرض، ولضمان الرخاء للجميع.  وبالمثل ففي مؤتمر األطراف 

21، اتفقت 195 دولة على تقديم خطط مناخية يتم تحديثها كل 
خمس سنوات مع تحديد خارطة الطريق لتنفيذها.  إن مثل هذه 

الخطط يجب أن تتجاوز الحكومات وأن تمنح قطاعات أخرى، بما 
فيهم صغار المزارعين، الفرصة والوسيلة للمساهمة في اقتصاد 

بالدهم ورفاهيتها، وأن تدعم حقاً النمو الشامل للجميع. ■
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تؤدي زيادة اإلنتاجية إلى تحسين دخل  ◀يمثل صغار المزارعين معظم فقراء العالم
صغار المزارعين وتساعدهم على 

المساهمة في نمو زراعي أكبر.
إن النمو الزراعي فعال بمقدار الضعف  ◀

على األقل مقارنة بـالقطاعات األخرى 
في الحد من الفقر – غير أنه ينبغي النظر 

لتكلفة الموارد. 

االستثمار في البحث الزراعي  ◀
والتنمية الزراعية )البحث والتطوير( 

واإلرشاد الزراعي.
توسيع نطاق شبكات األمان االجتماعي  ◀

المنتجة.
دعم الحقوق المرتبطة باألراضي        ◀

وأسواق األراضي الكفؤة. 
دعم سالسل قيم الغذاء الفعالة والشاملة.  ◀
دعم اإلنتاج الزراعي الحساس للتغذية.  ◀

القضاء على الفقر  1  

يمثل صغار المزارعين معظم الجوعى في 
العالم ويعاني كثير منهم من سوء  التغذية 

زيادة قدرة صغار المزارعين على إنتاج  ◀
وشراء أغذية مغذية  بدرجة أكبر عن 

طريق تخفيض أسعار الغذاء للمستهلكين 
الفقراء، وزيادة الطلب على العمالة الريفية. 

تحسين األمن الغذائي والتغذية  ◀
لصغار المزارعين.

القضاء التام على الجوع  2  

إن كثير من صغار المزارعين ال يحصلون 
على التعليم عالي الجودة والخبرة الفنية

إن خدمات اإلرشاد الزراعي الصديقة  ◀
لصغار المزارعين تساعد المزارعين على 

الحصول على المهارات، والمدخالت، 
والتكنولوجيا. 

إن خدمات اإلرشاد محكمة التصميم يمكن  ◀
أن تقدم عائداً مرتفعاً على االستثمار. 

توفير خدمات اإلرشاد التي تقدم المعرفة  ◀
والمهارات الستخدام التكنولوجيا الجديدة.

تعزيز القدرة على تحسين القدرات  ◀
البشرية، والتنظيمية، والمؤسسية، والنظم 

المعرفية لتوفير حلول قطرية.

التعليم الجيد  4  

إن صغار المزارعين من اإلناث ال يحصلن 
على الموارد بالقدر الكافي مقارنة بالذكور

إن تمكين المرأة في قطاع الزراعة سيساهم  ◀
في الحد من الجوع على الصعيد العالمي.

زيادة مشاركة المرأة في أسواق عمل  ◀
مرنة، فعالة، وعادلة في المناطق الريفية.

إن المرأة توفق المسارات من الزراعة  ◀
إلى التغذية. 

زيادة المساواة في الحصول على والتحكم  ◀
في األراضي.

تحسين معدل حصول المرأة على  ◀
المدخالت والقروض.

توسيع نطاق حصول المرأة على التعليم. ◀
دعم السياسات  الزراعية القائمة على النوع  ◀

االجتماعي من أجل تحسين التغذية.

المساواة بين الجنسين  5  

يواجه صغار المزارعين انخفاض الموارد 
المائية

إن كفاءة استخدام المياه على نحو أفضل  ◀
يمكن أن يساعد في تلبية متطلبات الغذاء 

والتغذية في المستقبل.
إن اعتماد تكنولوجيا ري حديثة يمكن أن  ◀

يؤدي إلى كفاءة في الري ووفورات  في 
المياه على نحو أفضل.

رفع الدعم غير الفعال الذي يعزز  ◀
االستخدام المفرط للمياه.

إقامة نظم إدارة مياه ذات كفاءة. ◀
االستثمار في تكنولوجيا ري ذات كفاءة. ◀

6  المياه النظيفة والنظافة   
الصحية

إن تحسين الوصول إلى الطاقة يمكن  ◀افتقار صغار المزارعين إلى الطاقة 
أن يحسن من مستوى المعيشة ويحد من 

الجوع.
هناك حاجة إلى كفاءة أكبر في الطاقة،  ◀

حيث أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على 
الطاقة، خاصة في البلدان النامية.

تحسين كفاءة الطاقة  في قطاعات اإلنتاج،  ◀
التصنيع، والتجزئة.

رفع الدعم غير الفعال للمحاصيل غير  ◀
الغذائية للوقود الحيوي.

دعم استخدام الطاقة المتجددة في  ◀
المناطق الريفية.

طاقة نظيفة وبأسعار معقولة     7  
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ال ينظر دوماً لصغار المزارعين كرواد أعمال 
يساهمون في االقتصادات المحلية والعالمية

تحفيز النمو االقتصادي – ترتبط  ◀
مضاعفات الدخل بالنمو الزراعي.

جذب الشباب لفرص أعمال مربحة ورفع  ◀
"أرباح الشباب". 

دعم صغار المزارعين الذين قد يحققون   ◀
أرباحا حتى ينتقلوا إلى أنشطة تجارية 

اضافية عن طريق وسائل عدة، مثل تحسين 
عملية الحصول على أراضي، النفاذ إلى 

األسواق، والبنية التحتية والتجارة.  
تصميم التدخالت المتصلة بالعمل في مجال  ◀

الزراعة لتلبية االحتياجات الخاصة للشباب.

8  العمل الالئق والنمو   
االقتصادي 

عدم وصول صغار المزارعين إلى أسواق 
مرتفعة القيمة التي يمكن أن تحسن من الربحية

الربط بين المناطق الريفية والحضرية  ◀
يمكن أن يساعد على معالجة الجوع والفقر 

في الريف والحضر.

ربط صغار المزارعين في المناطق الريفية  ◀
وشبه الحضرية باألسواق مرتفعة القيمة 

في الحضر.
دعم سالسل القيم الداعمة لصغار  ◀

المزارعين عن طريق زيادة الحصول على 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. 

11  مدن ومجتمعات محلية   
مستدامة 

يفتقر صغار المزارعين للبنية التحتية لتجهيز 
وتخزين غالل ما بعد الحصاد، مما يؤدي إلى 

فقد الغذاء 

يمكن لتدابير الحد من فقد الغذاء أن تحسن  ◀
من توافر الغذاء والحصول عليه، والحد 

من الجوع وسوء التغذية.
زيادة كفاءة استخدام الموارد.  ◀

االستثمار في البنية التحتية والمواصالت. ◀
دعم البحث والتدريب على منع فقد الغذاء  ◀

في عملية التغليف والصناعات الغذائية. 

12  االستهالك واإلنتاج   
المسؤوالن

صغار المزارعين عرضة لمخاطر تغير 
المناخ، مثل تدهور األراضي والجفاف 

 إن الزراعة الذكية مناخياً تؤدي إلى 
مكاسب متعددة:  

زيادة اإلنتاجية والربحية. ◀
التخفيف من آثار والتكيف مع تغير المناخ.  ◀
االستعداد لمواجهة تغير المناخ وكفاءة  ◀

األراضي الزراعية.

دعم تكنولوجيا وممارسات الزراعة الذكية  ◀
مناخياً.

تحسين الوصول إلى إدارة مخاطر مرتبطة  ◀
بالمناخ.

توسيع نطاق البحث والتطوير في مجال  ◀
الزراعة إلنتاج أغذية ذات قيمة غذائية 
أكبر عن طريق موارد أقل وانبعاثات 

منخفضة من الغازات المسببة لالحتباس 
الحرارى )الغازات الدفيئة(. 

العمل المناخي  13  

استجابة  صغار المزارعين للظروف المتغيرة 
عن طريق زيادة الضغط على النظم البيئية، 

مثل االستخراج المفرط للمياه واستخدام 
الكيمياويات الزراعية.

يمكن أن يساعد التكثيف المستدام في  ◀
تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، والحد 
من اآلثار البيئية السلبية، والحفاظ على 

النظم البيئية.  

الحياة في البر  15  

المصدر: تجميع المؤلفين.
http://www.farmingfirst.org/sdg-toolkit#home .)2015( "ملحوظة: بتعديل من الزراعة أوالً، "قصة الزراعة وأهداف التنمية المستدامة
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تقرير السياسات الغذائية العالمية لعام 2016
التقرير الرئيسي الصادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية يضع موضوعات السياسة الغذائية الرئيسية، والتطورات، وقرارات العام 2015 إن 

في سياقها ويبرز التحديات والفرص لعام 2016.  يلقي تقرير هذا العام نظرة خاصة على سبل مساهمة النظم الغذائية  في تلبية أهداف التنمية 
المستدامة لألمم المتحدة على أفضل وجه.  وبناء على أبحاث متعمقة، ينظر الباحثون بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وخبراء مميزون آخرون في 

مجال السياسات الغذائية في مجموعة رحبة من األسئلة المهمة من خالل فصول التقرير التسعة:
W كيف يمكن دعم المساهمات المهمة لصغار المزارعين في األمن الغذائي في عالم يواجه تغير المناخ؟
W  ما هي مسببات وتكاليف فقد الغذاء وهدره داخل النظم الغذائية؟ كيف يمكن التقليل من هذا الفقد؟
W  كيف يمكن إلدارة سليمة للموارد المائية تقديم منافع متعددة للصحة والتغذية واالستدامة ؟
W ما هي خيارات السياسات التي يمكن أن تدعم اإلدارة المستدامة للموارد الزراعية من أراضي وتربة وخدمات النظام البيئي التي توفرها على أفضل وجه؟
W ما هي الفرص الواعدة الستغالل الصلة بين أهداف الطاقة الخضراء واألمن الغذائي؟
W ما هي التغيرات في النظم الغذائية العالمية التي يمكن أن تساهم بدرجة كبيرة  في األمن الغذائي واالستدامة؟
W كيف يمكن استخدام سالسل القيمة الغذائية في تطوير تدخالت فعالة لتحقيق تغذية واستدامة أفضل؟
W  ما هي التطورات الكبرى في المناطق والدول التي تقيم بها الفئات التي تعاني من الفقر والجوع؟

يعرض  تقرير السياسة الغذائية العالمية 2016 أيضاً بيانات حول مؤشرات سياسات غذائية أساسية عدة، بما في ذلك بيانات قُطرية حول الجوع، 
واإلنفاق الزراعي، واالستثمار في البحث الزراعي، وإمكانات إجراء بحوث حول السياسات الغذائية. إضافة لألشكال التوضيحية، والجداول، والخط الزمني 

لفاعليات السياسات الغذائية في العام 2015، يعرض التقرير نتائج استطالع رأي عالمي حول الوضع الراهن للسياسات الغذائية.

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية 
عالم خاٍل من الجوع وسوء التغذية 
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