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الزراعة األسرية :إشباع العامل ورعاية الكوكب
موجز
اعرتافاً مباسامة  055مليون مزارع أسري يف العامل يف الزراع  ،أُعلن عام  4502الاسن الدولي للزراع األسري  .ويرربط
املزارعون األسريون اربطاطا وثيقا باملاسائل التالي :
(أ)
(ب)
(ج)

األمن الغذائي والتغذوي ألنهم ينتجون ما بني  05و  05يف املائ من األغذي يف العرامل ،كةرا يننتجرون
حماصيل متنوع ؛
اإلنتاج الزراعي املاستدام املتعلق بإدارة املوارد الططيعي وصح النظام اإليكولوجي ،ويديرون حروالي 05
يف املائ من مجيع األراضي الزراعي على الصعيد العاملي؛
االقتصادات احمللي وخاص منها الريفي .

ومع ذلك ،فإن الزراع األُسَري بواجه حتديات مائل  ،ومي زراع متنوعر  ،بررتاو برني املؤساسرات األسرري الكرط ة
وزراع الكفاف من أصحاب احليازات الصغ ة .لكن ،مناك العديد من االمتةامات والشواغل املشرتك .
إن التعاريف الوطني اليت بقوم بتفعيل سياسات وبرامج واسرتابيجيات وشرراكات حمرددة را أثرمرا الفعراك يف كرني
املزارعني األسريني على التغلب على مرذ التحرديات ،كةرا مرن شرانها أن باسرة أيارا بطيانرات أفارل عرن الزراعر
األسري  ،مما ياساعد على وضع سياسات ماستن ة وبرامج واسرتابيجيات باستهدف الركرائز الرث ل ل سرتدام يف وقر
واحد.
وقد ثط  ،من خ ك أنشط التوعي واسرتابيجي الدعوة وعةلي الاسياسات التشاوري اليت بدأبها احلوارات اإلقليةير ،
أن للاسن الدولي للزراع األسري دورًا فعاالً يف حتاسني املعرفر واملعلومرات فار عرن التصرور العرام للزراعر األسرري .
و اشيا مع مذا ،فإن اللجن مدعوة إىل االعرتاف بامةي الزراع األسرري وبالعةرل الرذي قامر بره إىل اليروم ،خر ك
الاسن الدولي للزراع األسري .
يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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اإلجراء الذي يُقرتَح على جلنة الزراعة اتّخاذه
يرجى من اللجن أن:
(أ)

بدرك أمةي الزراع األسري بالناسط لألمن الغذائي والتغذير  ،وإدارة املروارد الططيعير واالقتصراد
احمللري ،فار عرن احلاجر إىل وضررع وبنفيرذ سياسررات حمررددة وبررامج واسرررتابيجيات فعالر
وشراكات ضةن الدوك األعااء؛

(ب)

بعرتف بامةي وضع معاي مشرتك لتحقيق بعاريف وأمناط للزراع األسري فا عرن مزيرد مرن
التحلي ت واملؤشرات الرئياسي من أجرل إجرراء بقيريم أفارل حلالر واتامرات خمتلرف أنرواع
الزراع األسري .

ميكن بوجيه أي استفاسارات عن ماةون مذ الوثيق إىل:

الاسيدة
كط ة موظفني الزراعيني ،شعط اإلنتاج النطابي ووقاي النطابات
ا ابف+39-06 570 53643 :
Caterina Batello
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أوالً -املقدمة
أعلن اجلةعي العام لألمم املتحدة عام  4502سن دولي للزراع األسري  ،وبقروم منظةر األغذير والزراعر
-0
بتاسهيل األنشط ذات الصل اليت بقودما جلن بوجيهي دولي ألصحاب املصلح املتعددين .وقد ساعدت الاسن الدولير
للزراع األسري بالفعل يف رفع ماستوى الوعي بالزراع األسري مبا يف ذلك بدورما احلاسم يف األمن الغرذائي والتغرذوي يف
العامل .وقد حددت عةلي احلوار اإلقليةي املواصفات اإلقليةي اخلاص  ،فا عن العقطات اليت بعوق حتاسني سنطل عيش
املزارعني األسريني .وبقدم مذ الوثيق معلومات عن أمةي الزراع األسري يف العامل وبتوسع يف األعةاك اليت ننفذت خ ك
الاسن الدولي للزراع األسري  ،وأبرزما عةلي احلوارات اإلقليةي .

ثانياً -ما هي الزراعة األسرية؟
اخلط الرئياسي للاسن الدولي للزراعر األسرري  ،الريت وافقر عليهرا اللجنر التوجيهير الدولير ألصرحاب
-4
املصلح املتعددين للاسن الدولي للزراعر األسرري  ،بقردم التعريرف الترالي :بشرةل الزراعر األسرري مجيرع األنشرط
الزراعي القائة على األسرة ومي مربطط بعدد من جماالت التنةي الريفي  .وبعد الزراع األسري وسريل لتنظريم اإلنتراج
الزراعي واحلرجي والاسةكي والرعوي واالستزراع الاسةكي ،وبتوىل األسرة إداربها وبشغيلها ،وبعتةد بشكل أساسري علرى
اليد العامل األسري  ،مبا يشةل الناساء والرجاك على حد سواء  .ويقوم ما بطقى من مذ الوثيق على مذا الفهرم للزراعر
األسري .
1

ثالثاً -أهمّية الزراعة األسرية
بنعدّ الاسن الدولي للزراع األسري اعرتافا بامةي الزراع األسري وبعد بكريس مرذ الاسرن  ،أصرطح صرورة
-3
الزراع األسري أبرزَ ،وكثنرت الطحول حو ا .وتدر اإلشارة إىل أن عدم وجود بيانرات خاصر بالزراعر األسرري يعردّ
مصدر قلق متكرر .وفيةا يلي القاايا اليت بعدّ فيها الزراع األسري ذات أمةي عالي :

 1املنظمةةة

2013a. International Year of Family Farming 2014. Master Plan (final version).Accessed 17 June 2014.

.http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff/docs/Final_Master_Plan_IYFF_2014_30-05.pdf
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ألف -األمن الغذائي والتغذوي العاملي
بناء على التعريف املذكور أع  ،بطني اإلحصاءات األخ ة اليت أجراما كرلّ مرن لرودر ،وسركوت وسرين
-2
( )Lowder, Skoet & Singhواملنظة ر  ،أن الغالطير العظةررى مررن املررزارع يف العررامل ،أكثررر مررن  05يف املائر مررن
احليازات ،مزارع أسري  .وياسامم  055مليون على األقل من املزارعني األسريني بقروة يف اإلنتراج الزراعري يف العرامل ،أي
 05يف املائ  ،على األقل ،وقد يكون أكثر من  05يف املائ  .ويعةل املزارعون األسريون يف ما بني  55و  00يف املائر مرن
األراضي يف مجيع مناطق العامل ،باستثناء أمريكا اجلنوبي  ،حيث يعةلرون يف  00يف املائر مرن األراضري الزراعير  8.كةرا
أنهم يتةتعون بكفاءة أعلى يف اإلنتاج يف ا كتار الواحد من املزارعني غ األسريني .9واملزارع األسرري مري جر ّد متنوعر .
برتاو بني حيازات صغ ة جدا من أقل من مكتار واحد اليت قد باسهم يف اسرتابيجي رزق الكفاف لألسررة إىل حيرازات
كط ة جدا ،بندار كةا بندار املؤساسات التجاري املتطورة .لكن  02يف املائ من ماساح املزارع أقر ّل مرن مكترارين  .وبطريّن
مذ األرقام بوضو أن األسرة والزراع الصغ ة النطاق بربططان اربطاطا وثيقا باألمن الغذائي العاملي.
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حاسب مركز التعاون الدولي للطحث الزراعي من أجل التنةي  ،يعدّ املزارعون األسرريون ماسرؤولني عرن أكثرر
-0
من  05يف املائ من إنتاج الكاكاو والقطن والنب يف العامل .ويف الربازيل ،وفقا للتعريف الوطين ،ينتج املزارعرون األسرريون
جمةوع متنوع من الاسلع ،مبا يف ذلك  05يف املائ من الكاسرافا والفاصروليا يف الطلرد  .وبفارل األغذير املتنوعر الريت
11

12

Lowder, S., Skoet, J., & Singh, S. 2014. What is the total number of farms in the world, and what do we really know 2
about farm size and farm land distributions? A Comprehensive look at national agricultural censuses. Rome: FAO. Accessed
.17 June 2014. http://www.fao.org/docrep/019/i3729e/i3729e.pdf

.FAO. 2014a. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO 3
FAO. 2014b. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 27 May 2014 4
.http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/

 5باستخدم ننظم منظة األغذي والزراع  2014aو 2014bمنهجيات خمتلف لتحديد ناسط املزارع األسري وكرذلك ناسرط األراضري الريت يزرعونهرا.
وباستند أرقام منظة األغذي والزراع ( )2014aعلى معاي ملكي األسرة وغلط العةال األسري واستنادا إىل عينر مرن  04و  35بلردا علرى التروالي.
وباسلك املنظة ( )2014aنهجاً خمتلفاً ،مبا يف ذلك يف التعاريف الوطني  ،ومعاي املزارع الوحيد واستخدام األرقام عن صغار املزارعني بوصفهم وك ء
مزارع العائل  .وباستند مذ األرقام على عين من  00بلداً وإقليةاً لناسط املزارعني األسريني و  00بلداً وإقليةاً لناسط املاساح اليت ينتفع بها املزارعون
األسريون.
.FAO. 2014. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 5 June 2014 6
.http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925/
.FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO 7
FAO. 2014. International Year of Family Farming Infographics. Accessed 27 May 8
.2014.http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/en/c/230925
9

.FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO

10

.FAO. 2014. The State of Food and Agriculture 2014: Innovation in family farming. Rome: FAO

11

.CIRAD. 2013. Les agricultures familiales du monde. Montpellier: CIRAD
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الوزارة الربازيلي للتنةي الزراعي  .برنامج املزيد من األغذي  .خط غذائي يف جماك الزراع األسري يف الربازيل .وزارة التنةي الزراعي .

5

COAG/2014/3

ينتجونها ،ياسامم املزارعون األسريون أياا بقوة يف األمن الغذائي .إضاف إىل ماسرامةتهم يف التغذير  ،يف إمكران املرزارعني
األسريني ،مبا يف ذلك أصحاب احليازات الصغ ة ،املاساعدة أياا على حتاسني األمن الغذائي لرو كانر لرديهم الوسرائل
خلفض خاسائر ما بعد احلصاد .وع وة على ذلك ،من شان سروء املناولر والتخرزين أن ياسرطب فقردان املغرذيات الدقيقر
القية  .يف أفريقيا وحدما ،ميكن لكةي احلطوب املفقودة ك ّل عام أن بكفي إلطعام  20مليون شخص.
13

باء -اإلنتاج الزراعي املستدام
نظرا ملاساح األراضي املزروع من قطل املزارعني األسريني (ناساءً ورجاالً) ،فإن ممارس مذا النوع مرن الزراعر
-5
يؤثر أياا باث ا كط ا على النظم اإليكولوجي واملوارد الططيعي يف العامل .لذلك ،ال ميكن حتقيق اإلنتاج الزراعي املاستدام
إال على الصعيد العاملي ،إذا ونضع املزارعون األسريون يف الطليع .
يدير املزارعون األسريون ماساحات كط ة من األرض يف العامل ،ويتصدى م بدمور الرتب وامليرا  .علرى بعرض
-0
األراضي األفريقي  ،يعدّ بدمور الرتب وامليرا ماسرؤوال عرن ففيارات يف اإلنتراج بصرل إىل  25يف املائر  ،يف حرني بشر
التقديرات إىل أن مذا التدمور خفض من إنتاجي الرتب يف أفريقيا بناسط  0.4يف املائ يف املتوس .
14

بعدّ الزراع ماسؤول عن  05يف املائ من عةليات سحب امليا العذبر يف العرامل يف مجيرع أ راء العرامل ،ومرن
-0
املتوقع زيادة استخدام امليا يف الزراع بنحو  00يف املائ حتى  .4505وع وة علرى ذلرك ،يتوقرع أن يغيّرر بغر املنرا
أمناط كل من درج احلرارة ومطوك األمطار ،وزيادة كثاف وبوابر الظوامر اجلوي املتطرف مثل العواصف واجلفاف.
15

من شان نظم الزراع املتكامل  ،حيث بنزرَع أنرواع خمتلفر مرن احملاصريل والفواكره واخلارروات واملنتجرات
-0
احليواني  ،أن بكون بني أربع وعشر مرات أكثر إنتاجي من الزراع األحادي الواسع النطاق .وقد زادت الغل يف املرزارع
باستخدام عةليات االستزراع املتعدد األنواع ،اليت بزرع حماصيل متعددة يف نفرس املاسراح  ،برني  45و  55يف املائر .
ومذا مث ل متةام خاص أن املزارع األسري الصغ ة والنظم الزراعير التقليدير يف الطلردان النامير معروفر باسرتخدامها
ألصناف متنوع جدا.
16

17

13

الطنك الدولي ،معهد املوارد الوطني ومنظة الفاو:

Missing Food: The Case of Postharvest Grain Losses in Sub-Saharan Africa. Washington, D.C.: The International Bank for
.Reconstruction and Development/The World Bank 2011
Nellemann, C., MacDevette, M., Manders, T., Eickhout, B., Svihus, B., Prins, A. G. & Kaltenborn, B. P. (Eds). 14
February 2009. The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises. A UNEP rapid
.response assessment. Nairobi: United Nations Environment Programme, GRID-Arendal
IPCC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 15
.Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report, Cambridge University Press, Cambridge, UK
Rosset, P. M. 1999. The Multiple Functions and Benefits of Small Farm Agriculture in the Context of Global Trade 16
Negotiations. Policy Brief 4. Food First/Institute for Food and Development Policy. Accessed June 17 2014.
.http://www.foodfirst.org/en/node/246
Jarvis, D., et al. 2008. A global perspective of the richness and evenness of traditional crop-variety diversity maintained 17
.by farming communities. Proceedings of the National Academy of Sciences 105:5326-5331
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جيم -االقتصادات احمللية
 -05من اجلانب االقتصادي ،ثل الزراعر األسرري فرصر لتعزيرز االقتصرادات احمللير  ،خاصر عنردما بقررتن
باسياسات حمددة بهدف إىل احلةاي االجتةاعي ورفامي اتجمتةعات .وكةرا ينطريّن ذلرك بقريرر أجررا الصرندوق الردولي
للتنةي الزراعي وبرنامج األمم املتحدة للطيئ  ،فإن مزارع احليازات الصغ ة حتفز األعةاك احمللي والريفي وبنشئ فُررص
العةل .وفيةا يتعلق باالستثةار يف جماك الزراع  ،يرى فريق اخلرباء الرفيرع املاسرتوى املعرين براألمن الغرذائي والتغذير
التابع للجن األمن الغذائي العاملي والتغذي أياا أن غالطي االستثةارات يف زراع احليازات الصغ ة بقروم بهرا عرائ ت
من املزارعني الصغار.
18

19

رابعاً -السنة الدولية للزراعة األسرية
برجع جذور الاسن الدولي للزراع األسري إىل مطادرة أطلقها املنتدى الريفي العاملي يف  .4550ومي ماستوحاة
-00
من عةل أكثر من  305منظة بنتةي إىل  55بلدا يف القرارات اخلةرس .واقرتحر الردورة  30ملرؤ ر املنظةر علرى األمرم
املتحدة إع ن عام  4502سن دولي للزراع األسري يف الدورة  55للجةعير العامر لألمرم املتحردة .وأعلرن عرام 4502
رمسيا الاسن الدولي للزراع األسري .
بالتعاون مع احلكومات ،دنعي منظة األغذي والزراع وبرنامج األمم املتحردة اإلمنرائي ،والصرندوق الردولي
-04
للتنةي الزراعي  ،واحتاد مراكز الطحول الزراعي الدولي  ،وغ ذلك من املنظةات ذات الصل  ،إىل باسهيل بنفيرذ الاسرن
الدولي للزراع األسري .

ألف -األهداف الرئيسية
-03

بوض اخلط الرئياسي يف جومر الاسن الدولي للزراع األسري األمداف الرئياسي األربع التالي :
()0

()4
()3
()2

دعم وضع سياسات موابي للتنةي املاستدام للزراع األسري وبشجيع احلكومرات علرى إنشراء بيئر
كيني ر للتنفيررذ (سياسررات موابي ر ؛ بشررريعات م ئة ر ؛ فطرري بشرراركي حلرروار الاسياسررات؛
االستثةارات)؛
زيادة املعرف واالبصاك وبوعي العةوم؛
التوصل إىل فهم أفال الحتياجات الزراعي األسري  ،واملعوقات احملتةل لاةان الدعم التقين؛
خلق التآزر من أجل االستدام .

IFAD & UNEP. 2013. Smallholders, food security, and the environment. Page: 11. IFAD: Rome. Accessed May 27 2014 18
.http://www.unep.org/pdf/SmallholderReport_WEB.pdf
HLPE. 2013. Investing in smallholder agriculture for food security. A report by the High Level Panel of Experts on Food 19
Security and Nutrition of the Committee on World Food Security, Rome. Accessed June 17 2014.
.www.deza.admin.ch/ressources/resource_en_225682.pdf
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قام اللجن التوجيهي الدولي واألمان العام للاسن بانشطتهةا على أساس األمداف املذكورة أع .

باء -األنشطة الرئيسية حتى اليوم
حوارات إقليةي
عقدت حوارات إقليةي يف آسيا وأوروبا وأمريكا ال بيني والشررق األدنرى ولراك أفريقيرا وأمريكرا الشرةالي ،
-00
وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى.
ينعتَطَر ما يلي بوليف من النتائج الرئياسي املشرتك بني مجيع احلوارات والاسياسات ،ينربز التحديات واجلهرود
-05
الرامي إىل كني املزارعني األسريني.
 -00وقد اعتنرف بالتعريف الذي ورد يف اخلط الرئياسي على أنه مرن مبا فيه الكفاي لتحفيز النقاش .وقد ّمت إقررار
التنوع يف الزراع األسري  ،ودنع َي إىل املناقش واعتةاد معاي على الصعيدين القطري واإلقليةي .وطُلرب إىل املنظةر بقرديم
املاساعدة التقني والدراي على الصعيد القطرري يف الطحرث عرن التعراريف واملعراي  .وكةوضروع مشررتك ،مل يرتم بعريرف
الزراع األسري حاسب اخلصائص الزراعير فقر  ،وإمنرا أيارا ك وسريل حليراة بركرز علرى االسرتخدام املاسرتدام للةروارد
الططيعي  ،واحرتام التنوع الطيولوجي وذات صل قوي مع العادات الغذائي احمللي واألسواق.
بعدّ الزراع األسري أمرا حيويا الستئصاك اجلوع والفقرر ،وحتقيرق التةاسرك االجتةراعي والعةرل واالسرتخدام
-00
املاستدام للةوارد الططيعي  .فالزراع األسري لديها القدرة على بلطي الطلب العاملي املتزايد على الغذاء .ومناك إمجاع علرى
أن الزراع األسري لديها القدرة على زيادة اإلمدادات الغذائي وحتاسني الظروف املعيشي للاسكان األكثر ضرعفا يف املنراطق
الريفي  .غ أن العوملر الاسرريع لقطراع األغذير وبهديردات الزراعر التجارير علرى نطراق واسرع ،واإلنتراج الصرناعي
االستخراجي  ،والتغ ات الطيئي الناشئ عن بغ املنا  ،وعدم الوصوك إىل األسرواق ،واألصروك ،واملردخ ت والتقنيرات
واخلدمات اإلرشادي  ،والاسياسات غ املوابي بعرقل إمكانات املزارعني األسريني.
وضع األطر القانوني والاسياسات الزراعي لصاحل األسرة ،وحتديد أولويات الزراع األسري يف سياس االقتصاد
-00
الكلي األوسع ،والتجارة الدولي  ،والعةليات املتعددة األطراف ،وإنشاء شطكات أصحاب املصلح املتعددين على املاسرتوى
الوطين للزراع األسري  ،ووضع سياسات وبرامج حمرددة القطراع ،براعري خصرائص الطلرد ،ضرروري لرتةكني املرزارعني
األسريني.
من بني األمور ذات األمةي القصوى ،الوصوك إىل موارد التةويل واالستثةار ،بتحاسني مشارك املؤساسات املالي
-45
وأدوات االئتةان واإلجراءات املصرفي  ،وإنشاء مؤساسات جديدة أو بعزيز القائة منها بإجراءات مطاسط لإلقراض بتكيّف
مع واقع املزارعني األسريني ،والتامني ،وبطوير الاةانات للحد من خماطر اإلقراض للعةليات الزراعي  ،وبشجيع بطروير
وبوسيع التاسهي ت االئتةاني الصغ ة الريفي وكذلك املؤساسات املالي اليت بتةركز حوك املزارعني األسريني.
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 -40ضةان احلصوك على األراضي واملوارد الططيعي  ،وباسهيل ليك األراضي وبامني حيازة األراضري ،إضراف ووأو
بعديل القوانني من أجل محاي حقوق املاستاجرين الصغار ،والرتكيز على احلاج إىل بنظيم اسرتخدام األراضري واملراعري
واألراضي اتجمتةعي ملنع االستي ء على األراضي وامليا  ،وبنفيذ املطادئ التوجيهي الطوعير بشران احلوكةر املاسرؤول
حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات أمرٌ حيوي للحفاظ على أنشط املزارعني األسريني.
غالطا ما يتعرض املزارعون األسريون لظروف الاسوق غ املوابي  ،اليت بشةل اربفاع التكاليف واخنفاض أسرعار
-44
منتجابهم .فيجب على الطلدان وضع اسرتابيجي للتاسويق للقطاع يدمج ،بني أمرور أخررى ،االسررتابيجيات التالير ( :أ)
بعزيز األسواق احمللي ؛ (ب) بعزيز التاسويق اجلةاعي للتغلب على قيود احلجم ،وخفض التكاليف والتفاوض على شروط
أفال؛ (ج) رفع قية املنتجات الزراعي األسري (مث وضع قواعد املنشا ،أو إنشاء الع مات اليت يز مذ املنتجات)؛
و(د) حتاسني اجلوانب اللوجاستي  ،وخاص االبصاالت والتخزين والنقل .وذلك لتاسهيل الوصوك إىل األسواق واالنردماج يف
س سل القية .
جيب التفك يف أنواع مطتكرة من أعةاك الطحث والتطوير واإلرشاد بتةحرور حروك أسرر املرزارعني وال بعترربمم
-43
جمرد ماستهلكني للةنتجات التكنولوجي  .ومناك حاج إىل حتاسني خردمات الطحرول واإلرشراد بشركل خراص ملاسراعدة
املزارعني األسريني على التكيف مع آثار بغ املنا إذ أنهم سركان معرضرون للةخراطر .لروحأ أن املشراكل النامجر عرن
العدد الكط من املزارع األسري املشتت ميكن معاجلتها بإقام احتادات قوي للةنتجني ،تةع املزارعني مثل اجلةعيرات
والتعاونيات.
مل يتم التعرف على الدور املهم الذي بقوم به املررأة يف الزراعر األسرري مرن حيرث الردخل املكتاسرب وملكير
-42
األصوك ،على الرغم من ماسامةتها الكط ة يف املزارع األسري  .ال بد من محر ت إع مير ومحر ت إلذكراء الروعي حروك
إمكانيات املرأة يف إدارة مزارع األسرة ،وبوف فرص أفارل للحصروك علرى األراضري والقرروض واخلردمات التكنولوجير
بالناسط للناساء ،ألن الرجاك ال بزاك لديهم ميزة أكرب يف احلصوك على مذ اخلدمات.
 -40يزداد عدم امتةام الشطاب والتخلي عن الزراع األسري حبثا عن فرص العةل يف املناطق احلارري أو فررص يف
قطاعات أخرى .فةن شان احلصوك على الاسلع الكافي واخلدمات وفرص العةل إقناع املزيد من الشطاب بالطقاء يف املرزارع
األسري  .كةا ينطغي للحكومات مزيداً من االستثةار يف املناطق الريفير والزراعر  .ومنراك حاجر لوضرع بررامج ومشراريع
باستهدف صغار املزارعني حتديدا وبزويدمم بإمكاني احلصوك إىل األراضي والقروض واملعرف التقني .
-45

األسري :

إضاف إىل احلوارات اإلقليةي  ،من املقرر حاليا االضرط ع باألنشرط الرئياسري التالير للاسرن الدولير للزراعر
•

من املقرر إقام احلوار العاملي يف يومي  30-35بشرين األوكوأكتوبر  ،4502وسيكون مبثاب ذروة
لألحدال اليت ستنجرى خ ك الاسن الدولي للزراع األسري  ،إذ سيختتم عةلي حوار الاسياسات
على مدى سن  ،بدأبها احلوارات اإلقليةي الاست .
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•

وضع معاي مشرتك لتحقيق بعريفات وأمناط بتعلق بالزراع األسري على املاستوى الوطين واإلقليةي
ومنص للةعرف على شطك اإلنرتن عن الزراع األسري مةا النشاطان ا امان بالناسط للاسن الدولي
للزراع األسري  .وسوف بشةل جمةوع العةل اخلرباء التقنيني املكلفني مبهة وضع املعاي واملطادئ
التوجيهي لدعم الطلدان يف وضع بعريفات وأمناط واضح للزراع األسري على املاستويني الوطين
واإلقليةي .وسيقدم الفريق العامل جمةوع من التعاريف واملنهجيات الستخدامها على األصعدة
القطري واإلقليةي والدولي لتصنيف الزراع األسري ؛ وحتديد معاي ومنهجيات مشرتك للتكيف
على املاستوى الوطين واإلقليةي ،وبقديم التوصيات لتحاسني مجع الطيانات على ماستوى املؤساس
واألسرة.

•

ترى مشاوربان اثنتان خ ك املنتدى العاملي حوك األمن الغذائي والتغذي عن الزراع األسري ،
وك مةا سيرتكز على براب الزراع األسري واجلنس والشطاب.

 -40من أجل زيادة بعةيم الزراع األسري داخل املنظة  ،سيجرى دمج مذ املطادرة يف اإلطار االسرتابيجي للةنظة
وكذلك يف التحا للاسن الدولي للرتب لعام  4500وإطار ما بعد عام .4500

خامس ًا -اإلجراء الذي يُق َترَح على جلنة الزراعة اختاذه
استنادا إىل الطحول اليت أجري حوك أمةي الزراع األسري وكرذلك إىل نترائج احلروارات اإلقليةير  ،بررزت
-40
القاايا الرئياسي ذات األمةي القصوى التالي :
(أ)

عدم وجود بعاريف وطني للزراع األسري يف معظم أ اء العامل يعوق الاسياسات احملددة والربامج
واالسرتابيجيات الفعال من التصدي للتحديات اليت بواجهها الزراع األسري  .وقد أدّى عدم وجود
معاي مشرتك لوضع بعريفات وأمناط للزراع األسري على املاستوى الوطين واإلقليةي إىل حمدودي
بوافر الطيانات اإلحصائي على املاستوى املؤساسي.

(ب)

أمةي مواصل بطوير التحليل واملؤشرات الرئياسي لتقييم أفال حلال واتامات أنواع خمتلف من
املزارعني وأصحاب احليازات الصغ ة األسري .

(ج)

بنوع املزارع األسري والصغ ة احلجم يف مجيع أ اء العامل ،واربطاطها اربطاطا وثيقا بالغذاء واألمن
الغذائي العامليني واملاسامة بقوة يف إنتاج الغذاء على حد سواء يف العامل املتقدم والعامل النامي.
وأبرزت قدربها على أنها ذات كفاءة عالي يف استخدام قاعدة املوارد الططيعي لتوف الغذاء واملزيد
من اخلدمات املتعلق بالنظام الطيئي.

10

-40

COAG/2014/3

ينرجى من اللجن أن:
(أ)

بدرك أمةي الزراع األسري بالناسرط لألمرن الغرذائي والتغذير  ،وإدارة املروارد الططيعير واالقتصراد
احمللي ،فا عن احلاج إىل وضع وبنفيذ سياسات حمددة وبرامج واسرتابيجيات فعال وشرراكات
ضةن الدوك األعااء؛

(ب)

بعرتف بامةي وضع معاي مشرتك لتحقيق بعريفات وأمناط للزراع األسري فا عن مزيد من
التحلي ت واملؤشرات الرئياسي من أجل إجراء بقييم أفال حلال واتامات خمتلف أنواع الزراع
األسري .

