
االستثامر يف زراعة أصحاب الحيازات 
الصغرية لتحقيق األمن الغذايئ

لجنة األمن الغذايئ العاملي

لجنة األمن الغذايئ العاملي

 املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 5 و6 و8 و9 و10 
و12 و13 و15

مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة األربعون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام 2013 التوصيات التالية 

بشأن الوقود اإلحيايئ واألمن الغذايئ1.

     وإّن اللجنة:

رّحبت بالعمل الذي قام به فريق 	أأ 
الخرباء الرفيع املستوى املعني »باالستثامر 

يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية 
لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية« )فريق 
الخرباء( وبالتقرير الصادر عنه ورّحبت 

مبا صدر عنه من نتائج عىل اعتبارها 
مساهمة هامة يف توصيات اللجنة.

 ذكّرت بالتقرير عن مداوالت 	بأ 
اللجنة حول »كيفية تعزيز األمن الغذايئ 
واالستثامرات الزراعية املراعية ألصحاب 

الحيازات الصغرية« يف دورتها السابعة 

والثالثني املنعقدة يف شهر أكتوبر/ترشين 
األول 2011، ال سيام اإلقرار بأّن املزارعني 

أصحاب الحيازات الصغرية، والعديد منهم 
من النساء، يؤدون دوراً مركزياً بالنسبة 
إىل األمن الغذايئ محلياً ويف العامل ككّل. 

وهم املستثمرون الرئيسيون يف زراعتهم. 
وتساهم زراعة أصحاب الحيازات الصغرية 

يف مجموعة من الفوائد األخرى مثل 
املساعدة عىل املحافظة عىل فرص العمل 
والحد من الفقر وتعزيز اإلدارة املستدامة 

للموارد الطبيعية. 

وإّن اللجنة، حرصاً منها عىل مواجهة )(( 
القيود املفروضة عىل االستثامرات الزراعية 

ألصحاب الحيازات الصغرية بشكل عام، 
مع الرتكيز بشكل خاص عىل القيود التي 
تواجهها النساء والشباب، وبالتايل حرصاً 

عىل النهوض باألمن الغذايئ والتغذية، 
شّجعت الحكومات ومنظامت أصحاب 

الحيازات الصغرية وأصحاب املصلحة 
اآلخرين عىل املستويني الوطني والدويل 

)منظامت املجتمع املدين واملنظامت 
املحلية والقطاع الخاص ومؤسسات 

األبحاث والرشكاء الدوليني يف التنمية( عىل 
ما ييل:

Ì 40 1  هذا مقتطف من التقرير النهايئ الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي
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 االستثامر يف زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغرية لتحقيق 

األمن الغذايئ

التشجيع عىل وضع سياسات وطنية 
والحوكمة الزراعية والرباهني التي تستند 

إليها

2  تكوين رؤية قطرية لزراعة أصحاب 
الحيازات الصغرية تندر( يف إطار التنمية 

والنمو الزراعي عىل نطاق وطني 
واسع وتضع زراعة أصحاب الحيازات 

الصغرية بصورة راسخة ضمن سياسات 
واسرتاتيجيات متكاملة تضّم وتربط بني 

أصحاب الحيازات الصغرية واألسواق 
وتحدد معاملها بالتعاون مع جميع 

أصحاب املصلحة عىل املستوى الوطني 
ال سيام املزارعني من أصحاب الحيازات 

الصغرية، علامً أن غالبيتهم من النساء يف 
العديد من البلدان، واملنظامت التابعني 

لها وممثليهم، يف سياق التنمية املستدامة 
وعمليات وخطوط توجيهية شفافة وقامئة 

عىل الحقوق. 

3  وانطالقاً من هذه الرؤية ومن 
الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم 
اإلعامل املطرد للحق يف غذاء كاف 

يف سياق األمن الغذايئ الوطني، 
النظر يف إمكانية مراجعة السياسات 

القطاعية الزراعية والحرضية والريفية 
واالسرتاتيجيات وامليزانيات، مع إيالء عناية 
خاصة لتمكني أصحاب الحيازات الصغرية 

– ال سيام النساء منهم – من النفاذ 
إىل أصول اإلنتا( وإىل األسواق املحلية 

والوطنية واإلقليمية وحصولهم عىل 
التدريب الكايف والبحوث والتكنولوجيا 

وخدمات الدعم يف املزارع. 

4  دعم استعراض السياسات 
واالسرتاتيجيات املراعية للمساواة بني 

الجنسني واملتعددة القطاعات والشاملة 
ألصحاب الحيازات الصغرية، ومتويلها 

وتطبيقها، عىل أن تكون مرتبطة بالتنمية 
الزراعية املستدامة وأن يؤدي الرشكاء 

الدوليون يف التنمية دوراً داعامً خاصاً، ال 
سيام الصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية 
العاملي والبنك الدويل ووكاالت التمويل 

الثنائية ومصارف التنمية اإلقليمية. 

5  إدرا( مسألة املساواة بني الجنسني 
ومتكني املرأة يف الرؤية القطرية ويف 

اإلسرتاتيجية الخاصة بالتنمية الزراعية. 
وإضافة إىل ذلك، تشجيع خدمات الدعم 

املراعية للفئات الجنسانية نظراً إىل 
الدور الحيوي للنساء وتلبية االحتياجات 

املحددة والتصدي للقيود التي تعرتض 
النساء واملزارعني من أصحاب الحيازات 

الصغرية عىل حد سواء. 

6  التصدي للقيود التي متنع الشباب 
من رجال ونساء من الخوض يف زراعة 

أصحاب الحيازات الصغرية ويف القطاعات 
الريفية غري الزراعية املتصلة بها، وذلك 

من خالل التدخالت الهاِدفة عىل مستوى 
السياسات. ويشمل هذا تعزيز نظم 

التثقيف والتدريب وكفالة فرص متساوية 
للنفاذ إليها.

7  استكشاف التنمية امليدانية الشاملة 
جغرافياً كمقاربة للتنسيق الفعال 

لالستثامرات العامة والخاصة املشرتكة 
بني القطاعات، ال سيام زراعة أصحاب 
الحيازات الصغرية، فضالً عن االقتصاد 

خار( املزرعة. 

8  تحسني الحوكمة الزراعية من خالل 
مقاربة منسقة متعددة القطاعات 

تركز بصورة خاصة عىل زراعة أصحاب 

©FAO/ Joseph Agcaoili
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الحيازات الصغرية، مبا يكفل مشاركة 
جميع املنظامت املعنية ال سيام تلك 
التي متثل املزارعني أصحاب الحيازات 

الصغرية. ويقوم هذا عىل ابتكار حلول 
مناسبة لكل سياق من السياقات بالنسبة 
إىل االستثامرات العامة والخاصة املراعية 

ألصحاب الحيازات الصغرية. ودراسة 
التجارب عىل غرار الربنامج الشامل 

للتنمية الزراعية يف أفريقيا والربنامج 
العاملي للزراعة واألمن الغذايئ وغريهام 

من برامج.

9  وضع عمليات تشاركية شاملة 
ألصحاب الحيازات الصغرية والنساء 

والشباب والقطاع الخاص واملنظامت 
املعنية األخرى. وتشجيع االعرتاف القانوين 

بحقوق املزارعني أصحاب الحيازات 
الصغرية واحرتام تلك الحقوق – مبا يف 
ذلك حق التنظيم الدميقراطي وإسامع 

صوتهم يف الحوارات بشأن السياسات، مع 
تأمني التمثيل الجنساين والعمري املتوازن 
والحاجة إىل تعزيز منظامت املزارعني من 

أجل تحقيق ذلك. 

10  تحسني عملية إدارة املعلومات 
)جمع البيانات وشفافيتها واإلبالغ عنها 
وفرص النفاذ إليها، مبا يشمل البيانات 

املوزعة بحسب الجنسني(. وإجراء 
عمليات تحليل قامئة عىل الرباهني لتوثيق 

حالة زراعة أصحاب الحيازات الصغرية 
مبختلف أمناطها والحوافز والقيود املتصلة 

بها، ومسارات تطّورها ومساهامتها يف 
تحقيق مختلف النتائج ال سيام األمن 

الغذايئ والتغذية. 

الحصول عىل األصول والسلع العامة 
والخدمات االجتامعية والبحوث واإلرشاد 

 والتكنولوجيا
الحصول عىل األصول

11  اإلحاطة علامً مبساهمة املزارعني 
واملربني يف صون املوارد الوراثية النباتية 
لألغذية والزراعة وتطويرها. والتشجيع 

عىل حصول أصحاب الحيازات الصغرية، 
ال سيام املزارِعات، عىل البذور التي 

يحتاجون إليها، مبا يف ذلك األنواع 
املحلية األصلية واألنواع الحديثة، وتعزيز 

قدرتهم عىل الحصول عليها وتربيتها 
وإنتاجها وصونها ورشائها وتبادلها وبيعها 

واستخدامها. وتعزيز عملية تبادل 
املعلومات واملعارف بغرض تطبيقها 

العميل داخل املزرعة وتحفيز االبتكار 
املحيل. ودعم عملية صون املوارد 

البيولوجية الزراعية من قبل أصحاب 
الحيازات الصغرية إىل جانب نظم البحوث 

واإلرشاد، مبا يتسق مع التنمية الزراعية 
املستدامة وأفضل املامرسات، مبا يف ذلك 

من خالل مقاربات زراعية إيكولوجية 
والتكثيف املستدام. وينبغي لجميع 

التدابري املذكورة يف هذه الفقرة أن تكون 
متامشية مع القوانني الوطنية والدولية 

املرعيّة. 

12  السعي بشكل حثيث إىل تشجيع 
الحوكمة املسؤولة لألرايض واملوارد 

الطبيعية مع الرتكيز عىل كفالة فرص 
النفاذ والحيازة ألصحاب الحيازات 

الصغرية، ال سيام النساء منهم، طبقاً 
للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد 
األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ 

الوطني فضالً عن تدابري أخرى تقودها 
البلدان وتسعى إىل األهداف نفسها. 
وينبغي أن تكون الحلول خاصة بكل 

©FAO/Believe Nyakudjara©FAO/Sonia Nguyen
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بلد وبكل سياق ومتسقة مع االلتزامات 
املوجودة التي نصت عليها القوانني 
الدولية والوطنية. ويتصل بهذا أيضاً 
الحاجة إىل تعزيز املؤسسات املحلية 

املعنية بتنظيم النفاذ إىل املوارد الطبيعية 
واستخدامها، ال سيام من قبل أصحاب 

الحيازات والنساء.  

الحصول عىل السلع العامة والخدمات 
االجتامعية والبحوث واإلرشاد 

والتكنولوجيا

13  وضع سلّم باألولويات بالنسبة 
إىل االستثامرات العامة وتشجيع 

االستثامرات الخاصة، ال سيام من أجل 
دعم االستثامرات التي يقوم بها أصحاب 

الحيازات الصغرية أنفسهم يف ميادين 
عّدة منها: إدارة املياه، اإلدارة املستدامة 
للموارد الوراثية لألغذية والزراعة، صون 

الرتبة، الغابات، النقل والبنى التحتية مثل 
الطرقات الفرعية والطاقة والبنى التحتية 

للمناولة ما بعد الحصاد؛ واإلمدادات 
الكهربائية وشبكات االتصاالت الالسلكية 

يف املناطق الريفية.

14  توفري استثامرات عامة مراعية 
للمساواة بني الجنسني وتشجيع 

االستثامرات الخاصة يف مجال الرعاية 
الصحية ورعاية الطفل والتغذية والتعليم 

وتنمية القدرات والحامية االجتامعية 
واملياه والرصف الصحي لتعزيز األمن 
الغذايئ والتغذية والحد من الفقر يف 

أوساط أصحاب الحيازات الصغرية.
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 االستثامر يف زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغرية لتحقيق 

األمن الغذايئ
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15  تعزيز النظم التشاركية للبحوث 
واإلرشاد والخدمات الزراعية ال سيام 
تلك التي تلبي االحتياجات الخاصة 

ألصحاب الحيازات الصغرية واملزارعات 
من أجل زيادة إنتاجيتهم وتنويع إنتاجهم 

وتعزيز القيمة التغذوية وبناء قدرتهم 
عىل املقاومة، مبا يف ذلك ملواجهة تغرّي 
املناخ، طبقاً ألسس التنمية املستدامة. 

وتتمثل املقاربة املثالية يف التوفيق حسب 
االقتضاء بني املعارف التقليدية للمزارعني 

وللشعوب األصلية ونتائج البحوث 
العلمية.

16  تشجيع الحصول عىل التكنولوجيا 
املتاحة للمساعدة يف النهوض بجودة 

إنتا( أصحاب الحيازات الصغرية. ومراعاة 
القيود املحددة املفروضة عىل أصحاب 
الحيازات الصغرية يف ما يتعلق بأنظمة 
الصحة والصحة النباتية ومتكينهم من 
النفاذ إىل الربامج واإلمدادات الالزمة 

لالمتثال لها. 

تشجيع االستثامرات والنفاذ إىل األسواق 
والخدمات واملوارد اإلنتاجية

17  تشجيع االستثامرات من جانب 
أصحاب الحيازات الصغرية ولصالحهم. 

تحسني السياسات واألسواق واملؤسسات 
لخلق فرص اقتصادية ألصحاب الحيازات 

الصغرية. والحد من تأثريات التقلّب 
املفرط يف األسعار واملخاطر عىل أصحاب 

الحيازات الصغرية غري القابلة للنقل 
باستخدام صكوك السياسات العامة 

طبقاً لاللتزامات الدولية. ومتكني أصحاب 
الحيازات الصغرية من املشاركة بصورة 

كاملة يف سالسل القيمة التي يختارونها. 
والحرص عىل وجود مامرسات تجارية 

عادلة وقانونية بني األطراف كافة وتعزيز 
قدرة أصحاب الحيازات الصغرية عىل 

التفاوض. ويتطلّب هذا العمل باستمرار 
وضع تدابري عىل مستوى السياسات 

وخطوط توجيهية تقنية وأدوات، مبا يف 
ذلك للزراعة التعاقدية والرشاكات بني 
القطاعني العام والخاص بالتشاور مع 
منظامت أصحاب الحيازات الصغرية 

وخربة املنظامت املعنية يف األمم املتحدة 
ومراكز الخربة األخرى.

18  النفاذ إىل األسواق. انطالقاً من 
االلتزامات الدولية، دعم تطوير األسواق 

ونظم التوزيع واآلليات املربحة ألصحاب 
الحيازات الصغرية واقتصادات الريف، 

وتعزيز القدرة عىل النفاذ إليها. واإلقرار 
بأهمية عمليات التبادل غري النقدية 

للسلع والخدمات وأهمية النظم الغذائية 
املحلية ألصحاب الحيازات الصغرية مبا يف 

ذلك قدرتهم عىل توفري برامج للتغذية 
داخل املدارس واملؤسسات. وإقامة 
العالقات املناسبة وإرشاك املزارعني 

أصحاب الحيازات الصغرية، نساء ورجاالً، 
عىل امتداد سلسلة القيمة خاصة يف 
األسواق املحلية والوطنية واإلقليمية. 

وتشجيع وتحفيز التعاون بني أصحاب 
الحيازات الصغرية مثالً من خالل 

التعاونيات أو غريها من املقاربات لتنظيم 
األسواق مبا يعود بالنفع عىل أصحاب 

الحيازات الصغرية مع مراعاة االلتزامات 
الدولية.
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19  الخدمات املالية. تحسني الرشوط 
التنظيمية والبنى التحتية املالية ليك 

يحصل أصحاب الحيازات الصغرية عىل 
مجموعة كاملة من الخدمات املالية التي 
تناسب احتياجاتهم مع إيالء عناية خاصة 

للتحديات التي تعرتض النساء والشباب 
بهذا الخصوص. وتشمل الخدمات املالية 

املعنية الودائع املأمونة، التحويالت 
النقدية والتحويالت املالية، الخدمات 
املالية الجوالة، اإلئتامنات املستدامة 

والصغرية يف األجلني القصري والطويل، 
)منتجات التأمني(، تبادل السلع ونظم 

إيصاالت اإليداع يف املستودعات. الحد من 
املخاطر املالية وخفض تكاليف املعامالت 

وتيسري االستثامرات الطويلة األجل، 

عىل غرار التجهيزات للعمليات الحقلية 
وتجهيز األغذية وغريها من أنشطة 

زيادة القيمة يف مزارع أصحاب الحيازات 
الصغرية. وينبغي حسب االقتضاء، تخفيف 

القيود عىل السيولة بالنسبة إىل نفقات 
رأس املال العامل فضالً عن االستثامرات 
املتوسطة والطويلة األجل مبوازاة تجنب 
إثقال عبء الدين بالنسبة إىل املزارعني 
من أصحاب الحيازات الصغرية. ودعم 
هذه التدابري من خالل اتخاذ إجراءات 
رضيبية حسنة التصميم ومحددة زمنياً 

وموجهة نحو هدف محدد. وينبغي 
تطبيق جميع التدابري الواردة يف هذه 

الفقرة طبقاً لاللتزامات الدولية.

20  االستثامرات التي تتخطى املزرعة. 
تشجيع االستثامرات من أجل بناء اقتصاد 
ريفي ال مركزي وغري زراعي لدعم حصول 

أصحاب الحيازات الصغرية عىل مصادر 
دخل بديلة، مام يعزز أكرث االقتصاد 
الزراعي ويساهم يف النهوض باألمن 

الغذايئ والتغذية. ويشمل هذا االستثامر 
يف بناء القدرات وتشجيع املبادرات 

الفردية، حيثام يكون ذلك مناسباً، عىل أن 
تكون موجهة بشكل خاص إىل الشباب 
من رجال ونساء، وخلق فرص عمل يف 
زراعة حديثة ويف أنشطة أخرى ذات 

الصلة ويف أسواق العمل. ويقتيض هذا 
أيضاً تشجيع االستثامرات لتطوير أعامل 

تجارية جديدة.
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 االستثامر يف زراعة أصحاب 
 الحيازات الصغرية لتحقيق 

األمن الغذايئ

وباإلضافة إىل ما تقّدم، فإّن لجنة األمن 

الغذايئ العاملي:
o  شّجعت أصحاب املصلحة عىل تشاطر

تجاربها بتطبيق هذه التوصيات يف سياقها 
الوطني، وذلك خالل انعقاد املنتدى الرفيع 

املستوى عن »ربط أصحاب الحيازات 
الصغرية باألسواق«، عىل نحو ما هو مقرر 

يف برنامج العمل املتعدد السنوات لعام 
2015. وهي شّجعت بشكل عام تفعيل 

التعاون الدويل وتشاطر التجارب يف مجال 
تنمية قدرات أصحاب الحيازات الصغرية 
يف مختلف أنحاء العامل مبشاركة منظامت 

أصحاب الحيازات الصغرية وقيادتها 
النشطة.

o  ودعت األعضاء فيها وأصحاب املصلحة
إىل نرش نتائج تقرير فريق الخرباء الرفيع 
املستوى والتوصيات الراهنة للمنتديات 

والعمليات املناسبة مثل تطبيق الخطوط 
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة 

لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات 
يف سياق األمن الغذايئ الوطني ومبادئ 
االستثامرات الزراعية املسؤولة والسنة 

الدولية للزراعة األرسية والحق يف الغذاء 
10+ وجدول أعامل التنمية ما بعد سنة 

 2015
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تعرف عىل 
املزيد

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع 
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

 Ĉ fao.org/cfs

 � cfs@fao.org

االستثامر يف زراعة أصحاب 
الحيازات الصغرية لتحقيق 

األمن الغذايئ
 تقرير مقدم من فريق الخرباء 
الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية

أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن 
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية

http://www.fao.org/cfs
mailto:cfs@fao.org

