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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

  الدورة الثانية واألربعون
 

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2015أكتوبر/تشرين األول  15-12روما، إيطاليا، 

)املقر الرئيسي  الصغرية باألسواقاملنتدى الرفيع املستوى لربط أصحاب احليازات 

 (2015يونيو/حزيران  25ملنظمة األغذية والزراعة، روما، 
 

 يسملخص الرئ

 

التداعيات واسعة من أصحاب املصلحة إلجراء مناقشات حول  طائفةيف مجع  متّثل اهلدف من هذا املنتدى -1

املزارعون إلقامة روابط  اغتنمهاالفرص اليت  عنعلى السياسات، والتحديات، والدروس املستفادة من أمثلة ملموسة 

باألسواق. وساهم ذلك يف بلوغ فهم مشرتك بشأن مثل هذه الفرص والتحديات وبشأن مشاركة  وذات منفعة مستدامة

لعمل كما أّدى إىل حتديد توصيات واسعة النطاق حول جماالت ا ،جلنة األمن الغذائي العاملي احملتملة يف معاجلتها

  وية من أجل تعزيز وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق.ذات األول
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جمموعة متنّوعة من النهج والسياقات )انظر إىل  ضعربخالل النهار، وقام اخلرباء واملتحدثون األساسيون  -2

 يعتمدهااجللسة العامة. وأظهرت هذه النهج والسياقات طرق خمتلفة مناقشتها خالل و جدول أعمال املنتدى املرفق طيه(

حدي يف استخالص دروس ذات روابط باألسواق وتعزيزها بصورة ناجحة. ويكمن الّتإلنشاء أصحاب احليازات الصغرية 

 نطاق تطبيقي أوسع. 

 

ولكن األمن الغذائي والتغذية  مت الرتكيز على أن أصحاب احليازات الصغرية يشّكلون عنصرًا أساسيًا لتحقيقو -3

الطبيعي واالجتماعي  الرأمسالصون احلد من الفقر الريفي و تشمل أيضًاحبيث أنها  ذلكعلى  ال تقتصر مساهمتهم

والثقايف. ومن املهم اعتبارهم جهات فاعلة رئيسية عند معاجلة مسألة الوصول إىل األسواق بفعل مساهمتهم يف حتقيق 

 .يةاألمن الغذائي والتغذ

 

والرسائل األساسية اليت مت تقامسها والتعليقات اليت مت التقّدم بها خالل  الدروس املستفادةوميكن تلخيص  -4

 مبا يلي:اليوم 

 

مت التشديد على العمل اجلماعي واملنظمات والتعاونيات املعنية بشؤون أصحاب احليازات الصغرية  (1)

تيّسر وصول أصحاب احليازات الصغرية إىل األسواق. فهي متنحهم سبياًل  أساسية باعتبارها روابط

يف  حبجمهم، وحتقيق وفورات كبرية، وحتسني إشراك الشباب والنساء املرتبطةلتجاوز التحديات 

ألغراض البيع والشراء على  عن الشروط واألسعاريف املفاوضات  آرائهم واالستماع إىل عمليات التجهيز،

ىل جانب جهات فاعلة أخرى من سلسلة القيمة. وأثبت أصحاب احليازات الصغرية أيضًا سواء، إ حٍد

عندما يتعّلق األمر بالشراكات مع األعمال التجارية الكبرية أو املساهمة يف أنهم حماورون أذكياء وعمليون 

 حتقيق األمن الغذائي احمللي والوطين واإلقليمي. 

ىل أصحاب سل القيمة بأهمية خاصة بالنسبة إاملالية وغري املالية يف سالتتسم اخلدمات والروابط و (2)

وتظهر اخلربة املستقاة من وضع املؤشرات اجلغرافية أن مثل هذه املبادرات تأتي احليازات الصغرية. 

ألصحاب احليازات الصغرية وجمتمعاتهم وبيئتهم  بقيمة اقتصادية مضافة عالية وفرص إضافية ومستدامة

 م الثقايف.وتراثه

د  آثارًا إاجابية على أسر وجمتمعات أصحاب أن الشراكات مع القطاع اخلاص أن حتومن ش (3)

عن طريق املبادرات وذلك  املساعدة  من تقديمالتعاون بداًلتوطيد احليازات الصغرية عندما ترمي إىل 

بقى سبل كسب العيش اجب أن تالرامية إىل حتقيق االستدامة الذاتية. وو القائمة على اجملتمعات

اخلاصة بأصحاب احليازات الصغرية يف صلب االسرتاتيجيات اليت تعتمدها هذه الشراكات. فهي طريقة 

متزايدًا حول العامل.  استحسانًاستقطب مما يعالقة مباشرة بني املنتج واملستهلك إقامة فّعالة لتحسني 

ومن املهم التشديد جمددًا على أن هذه الشراكات تتسم بفعالية أكرب إذا مت تنفيذها يف سياق يسمح 

 وبناء ومؤاٍت.  شطنبدور  باالضطالعللقطاع اخلاص 
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 ساسية الفعلية والبحو لعامة عرب االستثمار يف البنى األلى دور احلكومات واحلوكمة اومت التشديد ع (4)

ونقل املعارف والتكنولوجيات اليت ميكن للمزارعني تطبيقها مباشرة، ووضع أطر خاصة بالسياسات، 

باعتبار هذه املسائل ذات أهمية كبرية. وحتد  القرارات احلكومية يف القطاع الزراعي )السياسات 

ق واملنافع اليت والنظم واملؤسسات( أثرًا هائاًل على طرق اخنراط أصحاب احليازات الصغرية يف األسوا

حيصلون عليها يف نهاية املطاف. ويتعّين على السياسات الوطنية أن تأخذ يف عني االعتبار هياكل 

لدعم االتساق واستحدا  الوظائف واملنافع  حبذر تتماشى معهاوأن هم وسالسل اإلنتاج اخلاصة ب

غذية الشراء العامة وشراء األ لعمليات يمكنفإىل تعزيز بناء القدرات.  تسعىينبغي أن كما اجلماعية. 

 . على سبيل املثال أصحاب احليازات الصغريةجتذب  ًاتفتح أسواقحمليًا أن 

 

 العوائق الواجب معاجلتها

 

اليت مت حتديدها يف  ،األسواقيف تعرقل حتسني دمج أصحاب احليازات الصغرية  عوائق  من جهة أخرى مثة -5

، ما زالت املسائل اليت قد تتطلب إيالء املزيد من االهتمام هلا ومواصلة املناقشات بشأنها تعريفاملنتدى من أجل 

 :موجودة وهي
 

بيانات األسواق احمللية غري الرمسية لألغذية وطريقة عملها. ومن املهم جدًا فجوة على مستوى مثة  (1)

دعم حتسني سبل كسب عيش االرقاء مبستوى فهمها لتعزيز ظهور األسواق احمللية غري الرمسية و

 أصحاب احليازات الصغرية وأمنهم الغذائي على حنو فّعال.

ن من القطاع اخلاص أو أصحاب ي آخرنيشركاء جتاريأو ينبغي توجيه االستثمارات )من القطاع العام و (2)

 الصيادون احلرفيون. مبا يف ذلك هماحليازات الصغرية نفسهم( لتلبية احتياجات

 وصول أصحاب احليازات الصغرية وغريهم من اجلهات الفاعلة إىل اخلدمات املالية ينبغي حتسنيو (3)

 وتلك املرتبطة بالتأمني.

إىل أصحاب كنولوجيات االبتكارية من جمال األحبا  نقل الت زيادة ما زالت هناك حاجة إىلو (4)

 .احليازات الصغرية

 زراعة أصحاب احليازات الصغرية األجيال الشابة والنساء والرجال.  جتذبينبغي أن و (5)

العمل وجهود القيادة بصورة مجاعية لزيادة الفعالية ومعاجلة التحديات والسياقات  مواصلةينبغي و (6)

 املتغّيرة.

مشكلة  يشّكل توطيد العمل وفرص توليد الدخل من خارج املزارع ويف األرياف عوامل أساسية جملابهةو (7)

 التنويع. تكميل ممارسات إدارة املخاطر وتقّلص حجم املزارع بسبب الضغوط الدميغرافية و
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اجب إيالء انتباه أكرب ومواصلة العمل من جانب مجيع أصحاب املصلحة على املستويات اإلقليمية و (8)

الغذائي العاملي بشكل لجنة األمن ل قائمةال قراراتالسياسات والوالوطنية واحمللية من أجل تنفيذ 

 كامل.

 

ومت تذكري احلضور أن املنتدى الرفيع املستوى اجب أن يشّكل اخلطوة األوىل يف عملية ستؤدي إىل موافقة  -6

، على أن تتخذ قرارًا بهذا على جمموعة من التوصيات يف جمال السياسات واملمارسات اجليدة 2016عام  يف اللجنة

. ومت التشديد جمددًا على أن اللجنة سبق وقامت بعمل 2015العامة يف أكتوبر/تشرين األّول  الشأن خالل جلستها

بوضوح ما سيأتي به عملها يف املستقبل من قيمة مضافة وجتنب  ملحوظ يف ما خيص هذه املسألة وعلى ضرورة حتديد

ووثائق املعلومات األساسية املرتبطة به املعلومات من املنتدى،  استخالصالفين طلب من فريق العمل االزدواجية. وسُي

 ناقشات اللجنة. مل ًاوعمل اللجنة السابق لتحديد املمارسات والتوصيات اليت قد تشّكل أساس

 

بداوي،  ر إىل ميّسرة املنتدى السيدة زينبالشكعبارات التقّدم ببجلنة األمن الغذائي العاملي  ةرئيس تواختتم -7

املتحدثني ومجيع املشاركني الذين تناولوا الكلمة وتاحة التمويل الالزم لتنظيم احلد ، ومؤسسة بيل وميلندا غايتس إل

)الفاو( والسيدة  Takis Karfakisالعمل املسؤولني عن تنظيم املنتدى وهم: السيد  قفضاًل عن أعضاء فري ،خالل اليوم

Florence Tartanac الفاو( والسيد( Philipp Baumgartner والسيدة ()الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،Patricia 

Kennedy  برنامج األغذية العاملي( والسيدة(Barbara Pfister و ،)السيد )برنامج األغذية العامليAndrea Ferrante 

 )آلية القطاع اخلاص(. Morgane Danielou)آلية اجملتمع املدني( والسيدة 
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 ع املستوى لربط أصحاب احليازات الصغرية باألسواقلمنتدى الرفياجلدول الزمين ل
 

 املتحدثون اجللسة عنوان الساعة 

ة 
لس

جل
ا

1
 

 9:30من الساعة 

 9:50إىل الساعة 

 Gerdaكلمة ترحيب من قبل رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي، السيدة  االفتتاح

Verburg مذيعة ، زينب بداوي السيدةاملنتدى الرفيع املستوى  وميّسرة

 عاملية.

 9:50من الساعة 

إىل الساعة 

10:30 

تقييم الوضع: 

أصحاب احليازات 

الصغرية بصفتهم 

 يفجهات فاعلة 

نظام  ضمناألسواق 

  مل.عْوغذائي ُم

 املتحدث الرئيسي

 للبحث الزراعي يمركز التعاون الدول من ،Marie Bosc-Pierre السيد

 .من أجل التنمية

 احملاور

الدولية املعنية بالزراعة  Urgenci، نائبة رئيس شبكة Shi Yanالسيدة 

 500ورئيسة شبكة صينية تضم أكثر من  احمللي املدعومة من اجملتمع

 احمللي املدعومة من اجملتمعمنظمة معنية بالزراعة 

من الساعة 

إىل  10:30

 12:30الساعة 

املمارسات  عنأمثلة 

 عرضاجليدة: 

التجارب الناجحة 

  يف سياقها

 

يليه جلسة لألسئلة 

 واألجوبة

 

 

 بتنسيق من ميّسرة اجللسة.عرض دراسات حالة ومناقشة مع احلضور 

شبكة منظمات املزارعني الريفيني من  ،Mamadou Goita السيد

 .واملنتجني الزراعيني يف غرب أفريقيا

األغذية ، أخصائية تغذية، منظمة Andrea Polo Galanteالسيدة 

 .)الفاو( املتحدةوالزراعة لألمم 

 مؤسسة ، نائب رئيس الشؤون املؤسسية،Penny Studholmeالسيدة 

Cargill. 

كبرية اخلرباء القانونيني يف جمال ، Ester Olivas Càceresالسيدة 

)تعزيز وصول أصحاب  SAMCERTاملؤشرات اجلغرافية، مشروع 

مستدامة( يف واحليازات الصغرية إىل األسواق من أجل منتجات مرّخصة 

 .وبرينسييبسان تومي 

تسويق منتجات أصحاب ، مدير برنامج Prince Kamaraالسيد 

 احليازات الصغرية، وزارة الزراعة، سرياليون

 

من الساعة  

إىل  12:30

 14:00الساعة 

  اسرتاحة الغداء
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من الساعة 

إىل  14:00

 16:30الساعة 

الفريق الرفيع 

كيفية  - املستوى:

املضي قدمًا يف جدول 

األعمال: اجملاالت 

اليت تتطلب اختاذ 

إجراءات يف جمال 

السياسات؛ 

اجملاالت الواجب 

 مواصلة مناقشتها

يليه جلسة أسئلة 

 وأجوبة

 رّسمع املي الفريق الرفيع املستوىمناقشة 

لمعهد الدولي لبحو  سياسات ، املدير العام لShenggen Fanالسيد 

 .األغذية

 Slow) لوجبات املتأنيةا مؤسسة ، رئيسة islava DimitrovaDessالسيدة 

Food) يف بلغاريا. 

، احلركة الدولية للمزارعني Chukki Nanjundaswamyالسيدة 

 .اهلند، La Via Campesinaالريفيني، 

حتاد مزارعي ، نائب الرئيس اإلقليمي الCesarie Kantaramaالسيدة 

 .، روانداشرق أفريقيا

مصايد  للعاملني يف ياملنتدى العامل، Christian John Adamsالسيد 

 .األمساك

من الساعة 

إىل  16:30

 17:00الساعة 

تلخيص النقاط األساسية والتداعيات على جلنة األمن الغذائي العاملي من  اختتام اجللسة

، رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي، Gerda Verburg السيدةقبل 

 .اجللسة ميّسرةمن جانب  االجتماععن  يتوليف وعرض

 

 الفاو مبنى من 8 الطابق، Caracalla حديقة – استقبال حفل 17:00الساعة  

 


