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 املؤمتر
 

 والثالثون التاسعةالدورة 

 2015 حزيران /يونيو 13-6روما، 

 2014تقييم السنة الدولية للزراعة األسرّية 

 

 موجز
 

األسريني لتمكينهم من استئصال اجلوع تقرر االحتفال بالسنة الدولية للزراعة األسرية بغرض مساندة املزارعني  

رفة والتواصل وتوعية الرأي من خالل: )أ( دعم عملية رسم سياسات مشّجعة للزراعة األسرية املستدامة؛ )ب( زيادة املع

و)د( خلق الكامنة والقيود املفروضة عليهم؛؛ )ج( اكتساب فهم أفضل الحتياجات املزارعني األسريني وطاقاتهم العام

وإّن منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، بناء على طلب اجلمعية العامة لألمم املتحدة، قد سّهلت ر لالستدامة. أوجه تآز

االحتفال بالسنة الدولية للزراعة األسرّية فساهمت بذلك يف حتقيق األهداف األربعة بأكملها من خالل احلوارات املتعددة 

ة وعلى املستوى العاملي وتنظيم فعاليات للتوعية وإصدار مطبوع رئيسي أصحاب املصلحة حول السياسات يف األقاليم كاف

والعديد من املطبوعات األخرى، فضاًل عن الدعوة والتعميم. وأفضى هذا إىل حتسني املعرفة واملعلومات واإلدراك العام 

املبادرات اإلقليمية والقطرية ووّفرت الذي سيستمر يف املستقبل. مع إعطاء الدفع السياسي الالزم  للزراعة األسرية

وستمتّد تأثريات السنة الدولية وعززت اندماج الزراعة األسرية يف اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة الدعم للقطاع  ،املتخذة

بفضل السياسات املنبثقة عن االلتزام السياسي على املستويات كافة على مدار  2014للزراعة األسرية إىل ما بعد سنة 

 السنة.
 

 اختاذه املؤمتراإلجراء الذي ُيقرتح على 
 

 إّن املؤمتر مدعّو إىل: 
 

  2014تقييم السنة الدولية للزراعة األسرية املصادقة على تقرير. 

  توعية الرأي العام مبساهمة الزراعة األسرية  من حيثالسنة الدولية  باإلجنازات اليت حققتهااالعرتاف
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العيش وإدارة املوارد  كسب ن الغذائي والتغذية وحتسني سبليف استئصال اجلوع والفقر وتوفري األم

 الطبيعية ومحاية البيئة وحتقيق التنمية املستدامة. 

  .اإلقرار مبشاركة الدول األعضاء النشطة ومبساهمة الفاو يف دعم وتنسيق أنشطة السنة الدولية 
 

 مضمون هذه الوثيقة إىل: بشأنميكن توجيه أي استفسارات 

 Marcela Villarrealالسيدة 

 مديرة

 مكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات

 52346 06570 39+اهلاتف: 
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 حملة عامة -أواًل

 

السنة الدولية للزراعة األسرية  2014أعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السادسة والستني سنة  -1

 إجراء مناقشات واسعة النطاق ودعت منظمة األغذية والزراعة )الفاو( لتيسري تنفيذها. والغاية من هذه السنة هو تسهيل

والتعاون لزيادة التوعية والفهم للتحديات اليت تواجه املزارعني األسريني فضاًل عن املساعدة يف حتديد املناخ السياسي 

يف املقر الرئيسي لألمم املتحدة يف  2013نوفمرب/تشرين الثاني  22يف رمسيًا ُأطلقت السنة الدولية جع ملؤازرتها. واملش

وتضافرت على مدار السنة جهود وكاالت األمم املتحدة واحلكومات ومنظمات املزارعني األسريني واجملتمع نيويورك. 

سسات األحباث واألطراف الفاعلة األخرى إلجناح احلوار حول والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية ومؤاملدني 

نوفمرب/تشرين  27السياسات على املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. واخُتتمت السنة الدولية للزراعة األسرّية يف 

 حبدث ختامي استضافته حكومة الفلبني يف مانيال. 2014الثاني 

 

من  12بني اإلدارات وأنشأت جلنة توجيهية دولية برئاسة الفلبني وبعضوية وشّكلت الفاو فريق مهام مشرتك  -2

 La ممثلي األعضاء يف الفاو باإلضافة إىل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )اإليفاد( وبرنامج األغذية العاملي )الربنامج( و

Via Campesina فريق املهام التابع للفاو اخلطة الرئيسية للسنة  ومنظمة املزارعني العاملية واملنتدى الريفي العاملي. وأعّد

 الدولية وأقّرتها اللجنة التوجيهية الدولية وُحّددت فيها أربعة أهداف للسنة الدولية هي: 
 

 دعم رسم سياسات مشّجعة للزراعة األسرية املستدامة 

 زيادة املعرفة والتواصل وتوعية الرأي العام 

 عني األسريني وطاقاتهم الكامنة والقيود املفروضة عليهم وكفالة توافر اكتساب فهم أفضل الحتياجات املزار

 الدعم التقين

 .خلق فرص تآزر لالستدامة 

 

خطوط عمل عاملية جرى تنفيذها على املستويات الوطنية  ثالثةالسنة الدولية للزراعة األسرية حول  ومتحورت -3

 :، وهيواإلقليمية والعاملية مبساعدة شركاء آخرين، ويف طليعتهم اإليفاد والربنامج
 

 احلوار يف عمليات صنع القرارات اخلاصة بالسياسات عيتشج. 

 ناصرة للزراعة األسرية على حتديد العرب املستفادة والتجارب الناجحة بالنسبة إىل السياسات املوجودة امل

وثيقها وتشاطرها لالستفادة من املعارف املتاحة عن املستوى الوطين و/أو على املستويات األخرى، وت

 الزراعة األسرية.

 .التواصل والدعوة والتعميم 
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رعني وأدت التعبئة السياسية واالجتماعية من أجل السنة الدولية إىل وعي أكرب باملساهمة احليوية للمزا -4

االلتزام  2014األسريني يف التنمية املستدامة واألمن الغذائي والتغذية. وازداد على مدار السنة الدولية للزراعة األسرية يف 

 أحناء العامل.مجيع السياسي الراسخ لصاحل الزراعة األسرية على أرفع املستويات يف 

 

 حملة مالية عامة والتأثريات املالية -ثانيًا

 

تنفيذ السنة الدولية للزراعة األسرية بواسطة حساب األمانة املتعدد األطراف للسنة الدولية للزراعة جرى  -5

دوالر أمريكي( وإسبانيا  150 000دوالر أمريكي( واإليفاد ) 150 000األسرية. وتلقى احلساب هبات من الربازيل )

نظرًا إىل نطاق هذا احلدث واحلملة الدعائية  العائدات والتأثريات ملحوظ جمموعدوالر أمريكي(. وكان  17 500)

 املرافقة له واجلهود املتواصلة من قبل الشركاء. ويف ما يلي تفصيل هلذه النتائج ولسواها من خمرجات. 

 

 النتائج -ثالثًا

 

مشّجعة للزراعة األسرية من خالل تشجيع احلوار يف دعمت السنة الدولية للزراعة األسرية وضع سياسات  -6

يات صنع القرارات املتعلقة بالسياسات ومن خالل توثيق املعارف ذات الصلة من أجل اكتساب فهم أفضل عمل

 . والقيود املفروضة عليهمالحتياجات املزارعني األسريني وطاقاتهم الكامنة 

 

ومت تشاطر . حمددة األهدافوتساهم هذه اإلجراءات، إىل جانب حتفيز االلتزام السياسي، يف رسم سياسات  -7

العرب املستفادة من خالل حوار موّسع حول السياسات بدعم من احلكومات ومنظمات املزارعني األسريني ووكاالت األمم 

املتحدة وأصحاب املصلحة اآلخرين على املستويات كافة. وجرى تيسري سّت عمليات حوار إقليمية عن الزراعة األسرية 

احمليط اهلادئ، أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، أوروبا وآسيا الوسطى، )أفريقيا، آسيا و 2014و 2013يف سنيت 

 الشرق األدنى ومشال أفريقيا، أمريكا الشمالية(. 

 

وتطّرقت مجيع املؤمترات اإلقليمية للفاو ومشاورات اجملتمع املدني اليت سبقتها إىل السنة الدولية للزراعة  -8

مية للفاو الزراعة األسرية حتديدًا، يف حني تناولتها سائر املبادرات األخرى بشكل األسرية. وتناولت ثالث مبادرات إقلي

 غري مباشر. 

 

أكتوبر/تشرين  28و 27يف روما، إيطاليا يومي  للفاوعاملي عن الزراعة األسرية يف املقر الرئيسي الوار احلوُعقد  -9

وساهم يف حتسني الفهم للمناخ السياسي املشّجع  ليةوحبث أهّم اإلجنازات اليت حتققت خالل السنة الدو 2014األول 

 لدعم املزارع األسرية. 
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وتعاونت الفاو مع منظمات أخرى وساهمت يف عدد من الفعاليات على مدار السنة مبا يف ذلك املؤمتر عن  -10

الذي ُعقد يف بروكسيل، الزراعة األسرية "حوار من أجل زراعة أكثر استدامة وقدرة على الصمود يف أوروبا ويف العامل" 

واستضافته املفوضية األوروبية؛ املنتدى واملعرض العامليان عن الزراعة  2013نوفمرب/تشرين الثاني  29بلجيكا يف 

واستضافتهما حكومة هنغاريا والفاو؛ واللقاءات  2014مارس/آذار  6إىل  4ن ُعقدا يف بودبست، هنغاريا من ااألسرية اللذ

احتاد املراكز وشارك يف تنظيمها   Agropolis Internationalاألسرية والبحوث" اليت استضافتها  الدولية عن "الزراعة

عن البحوث الزراعية واملنتدى الريفي العاملي، بدعم من احلكومة الفرنسية  واملنتدى العاملي الدولية للبحوث الزراعية

  .2014يونيو/حزيران  3إىل  1، فرنسا من مونبلييهت يف دواليت ُعق

 

ومت تشكيل جمموعة عمل دولية، استضافتها الفاو، اعرتافًا باحلاجة إىل سياسات خاصة بالزراعة األسرية  -11

على املستويني الوطين واإلقليمي وذلك ملناقشة املعايري املشرتكة للتوصل إىل تعارف وأمناط حمددة للزراعة األسرية على 

ماع خاص عن "االبتكار يف الزراعة األسرية: حنو كفالة األمن الغذائي والتغذية" املستويني الوطين واإلقليمي. وُعقد اجت

 على هامش الدورة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي يف الفاو. 

 

واضطلعت الفاو بسلسلة من األنشطة يف إطار السنة الدولية لتحقيق اهلدف املنشود واملتمثل يف زيادة املعارف  -12

لتواصل وتوعية الرأي العام على موضوع الزراعة األسرية. وجتلى ذلك من خالل عدد من اإلجراءات يف جماالت وا

 التواصل والدعوة والتعميم: 
 

 2014حالة األغذية والزراعة، االبتكار يف الزراعة األسرية،  ،مطبوع الفاو الرئيسي. 

  والشركاء من خالل املوقع اإللكرتوني اخلاص بالسنة وضعت الفاو مواد متعلقة بالتواصل بتصّرف األعضاء

 وتضّمنت رسائل أساسية ومعلومات أخرى تشّجع الزراعة األسرية. ،الدولية للزراعة األسرية

 .جرى تعيني ستة سفراء خاصني للسنة الدولية للزراعة األسرية من األقاليم كافة 

  محلة عاملية عن الزراعة  يف اجملتمعات احملليةالرابطة العاملية لإلذاعيني أطلقت الفاو بالتعاون مع

 إىل الزراعة األسرية.  من أجل اجملتمع احمللياألسرية للتوعية على دور التواصل ووسائل اإلعالم يف 

  ُعقد املنتدى الدولي للتواصل من أجل التنمية ووسائل اإلعالم يف اجملتمع احمللي من أجل الزراعة

طرق إىل  بالنسبة التواصلدور ة لتشاطر التجارب والعرب اليت أبرزت األسرية يف روما وكانت مناسب

ووسائل اإلعالم يف اجملتمع احمللي كمحّرك لالبتكار وملشاركة املزارعني األسريني يف  وأدوات التنمية

 التنمية الريفية. 

 كني االندماج ُعقدت يف الفاو مائدة مستديرة لألمم املتحدة عن التواصل من أجل التنمية عن موضوع "مت

 العيش القادرة على الصمود والزراعة األسرية". كسب االجتماعي لدعم األمن الغذائي والتغذوي وسبل

  من خالل املنتدى العاملي لألمن الغذائي والتغذية متحور حول مستقبل جرى حوار حول السياسات

 الشباب.الزراعة األسرية والتمكني واملساواة يف احلقوق بالنسبة إىل النساء و

 Deep Roots –  كتاب صادر عنTudor Rose  والفاو يسّلط الضوء على التجارب يف جمال الزراعة

 يف خمتلف أحناء العامل.  األسرية
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وقد حرصت الفاو، من خالل السنة الدولية للزراعة األسرية، على خلق أوجه تآزر إلضفاء طابع مؤسسي على  -13

مسألة الزراعة األسرية. وتناولت كل من جلنة مصايد األمساك وجلنة الغابات وجلنة الزراعة يف الفاو السنة الدولية إما 

لفاو إىل مواصلة عملها يف جمال الزراعة األسرية ودجمه يف كبند من بنود النقاش أو من خالل أحداث جانبية ودعت ا

"الزراعة األسرية: إطعام  2014اإلطار االسرتاتيجي للمنظمة. وعالوة على ذلك، كان موضوع يوم األغذية العاملي لسنة 

 العامل ورعاية الكوكب."

 

 منظمة.  650بلدًا تقريبًا مبشاركة أكثر من  50ومّت إنشاء جلان وطنية معنية بالسنة الدولية للزراعة األسرية يف  -14

 

الزراعة األسرية، مبا يف ذلك كمتابعة  أهميةوأبرز االحتفال بالسنة الدولية للزراعة األسرية بشكل ملحوظ  -15

، خالل املؤمتر الدولي الثاني املعين 2012لتحدي القضاء على اجلوع الذي أطلقه أمني عام األمم املتحدة يف سنة 

. وكان هناك 2015، وأيضًا يف سياق التحضريات خلطة عمل األمم املتحدة للتنمية ما بعد سنة 2014ية يف بالتغذ

اعرتاف أيضًا بأّن الزراعة األسرية تشكل قطاعًا رئيسيًا إلدماج التنوع البيولوجي يف قطاعات إنتاج األغذية وبالنسبة إىل 

 أهداف التنمية املستدامة املقبلة. 

 

تأثري السنة الدولية على االلتزام السياسي يف عدد من اإلعالنات الرفيعة املستوى عن السياسات ومن  وجتلى -16

 خالل حشد طاقات اجملتمع املدني على املستويني الوطين واإلقليمي:
 

 أصدرت القمة السادسة لوزراء الزراعة يف برلني خالل املنتدى العاملي عن األغذية والزراعة إعالنًا موقعًا 

 )أملانيا(. 2014يناير/كانون الثاني  18وزيرًا أبدوا فيه دعمهم للزراعة األسرية يف  65من قبل 

 ،اإلعالن الصادر عن منظمات املزارعني من مخس قارات يف أبو ظيب، اإلمارات العربية املتحدة 

 .2014يناير/كانون الثاني  22يف 

  دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مجاعةاإلعالن الصادر عن رؤساء الدول واحلكومات يف 

 . 2014يناير/كانون الثاني  29و 28اجملتمعون يف هافانا، كوبا يومي 

  وممثلي احلكومات من أفريقيا وأسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية  من وزراء الزراعة 24اإلعالن الصادر عن

 .2014فرباير/شباط  25س، فرنسا، يف لصاحل الزراعة األسرية، وذلك يف معرض الزراعة يف باري

  2014إعالن مونتفيديو يف إطار احلوار اإلقليمي للتخطيط والعمل من أجل السنة الدولية للزراعة األسرية ،

 . 2014مارس/آذار  25-24مونتفيديو، أوروغواي، 

  كسب بلبشأن التعجيل بالنمو والتحول الزراعيني من أجل الرخاء املشرتك وحتسني سإعالن مالبو 

يونيو/حزيران  27-26والذي اعتمده مؤمتر االحتاد األفريقي يف دورته الثالثة والعشرين املنعقدة يف  العيش

2014. 

 سيا واحمليط اهلادئ، شيناي، اهلند،آلالوزاري عن السنة الدولية للزراعة األسرية  املؤمتر 
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  ،2014أغسطس/آب  26اإلعالن عن الزراعة األسرية الذي اعتمده برملان دول أمريكا الالتينية. 

  الصادرة عن برملان األنديز لتطبيق سياسات عامة منفصلة لتشجيع التنمية املستدامة  222التوصية رقم

 .2013أغسطس/آب  28للنظم الزراعية القائمة على أسر الفالحني، 

  2014عن جملس الشيوخ يف الواليات املتحدة األمريكية والذي يقضي بإعالن سنة الصادر  544القرار 

 .2014سبتمرب/أيلول  17"السنة الدولية للزراعة األسرية"، 

  برازيليا، مجاعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييباالجتماع الوزاري عن الزراعة األسرية يف ،

 .2014لثاني نوفمرب/تشرين ا 12-10الربازيل، 

  ،االجتماع العاملي اخلامس ملنتدى املزارعني الذي استضافه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، روما

 . 2014فرباير/شباط  18-17إيطاليا، 

  الدورة السابعة والثالثون جمللس احملافظني يف اإليفاد اليت رّكزت على االستثمار لصاحل صغار املزارعني

 .2014فرباير/شباط  20-19اليا، األسريني، روما، إيط

  ،منتدى اللجان الوطنية للسنة الدولية للزراعة األسرية يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 . 2014نوفمرب/تشرين الثاني  12-10برازيليا، الربازيل، 

 

إرث السنة الدولية للزراعة األسرية " ويرد ملخص عن أبرز التوصيات املتعلقة بالسياسات يف الوثيقة بعنوان -17

اليت وافقت عليها اللجنة التوجيهية  (Legacy of the IYFF 2014 and the Way Forward) "وآفاق املستقبل 2014

 .http://www.fao.org/3/b-mm296e.pdfالدولية للسنة الدولية واليت ميكن االطالع عليها على العنوان التالي: 

 

 احملافظة على الزخم ما بعد السنة الدولية للزراعة األسرية -رابعًا

 

التزام سياسي راسخ لصاحل الزراعة األسرية على أرفع املستويات يف سائر أقاليم العامل خالل السنة الدولية  برز -18

للزراعة األسرية. وال بد إلرث السنة الدولية أن يتجّلى يف السياسات والربامج واألنشطة الوطنية واإلقليمية وال بد أيضًا 

 املناخات السياسية املشّجعة للزراعة األسرية.  للرتتيبات املؤسسية من املضي قدمًا يف دعم

 

وسوف تساعد الفاو األعضاء كلما طلبوا منها ذلك وستحّفز التعاون الدولي لتسهيل التوصل إىل وضع تعاريف  -19

 وأطر قانونية وسياسات وبرامج خاصة بالزراعة األسرية على املستوى الوطين.

 

راعة األسرية وعلى إدراجها ضمن إطارها االسرتاتيجي، فضاًل عن وستواصل الفاو العمل على تشجيع الز -20

تسهيل مشاركة ممثلي املزارعني األسريني، مبا فيهم صيادو األمساك احلرفيون، والرعاة، والسكان األصليون واملزارعون 

 يف املناطق اجلبلية يف عملها هذا. 

 

http://www.fao.org/3/b-mm296e.pdf
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سرية، اليت تستضيفها الفاو بالتعاون مع العديد من وكان الغرض من إطالق مبادرة املعرفة حول الزراعة األ -21

أصحاب املصلحة، إتاحة جمموعة رقمية شاملة وحمدثة من السياسات واملعلومات العلمية والقانونية واإلحصائية املتعلقة 

 بالزراعة األسرية ملؤازرة عملية رسم السياسات.

 

. 2014على مواصلة عملها ما بعد سنة  2014زراعة األسرية بالسنة الدولية لل املعنيةوُتشّجع اللجان الوطنية  -22

وُتشّجع أيضًا احلكومات واألطراف الفاعلة األخرى على إطالق مبادرات دائمة متعددة أصحاب املصلحة تتناول 

 الوطين واإلقليمي.  احلوارات حول سياسات الزراعة األسرية على املستويني

 
 

 

 


