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املوزز
أطلق املنتدى الريفي العاملي يف سنة  ، 8002بالتعاون مع الشبكات اإلقليمية الرئيسية ملنظمات املزارعني األسريّني يف
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية ،مبادرة لإلعالن عن سنة دولية للزراعة األسريّة .ويف سنة  ،8022ومع مراعاة االقرتاح
الوارد من حكومة الفلبني ،اقرتح مؤمتر منظمة األغذية والزراعة (الفاو) يف دورته السابعة والثالثني أن تعلن األمم املتحدة
سنة  8022سنة دولية للزراعة األسرية .ومتّ خالل الدورة السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة إعالن سنة
 8022رمسي ًا "السنة الدولية للزراعة األسرية".
ودُعيت الفاو إىل تيسري تنفيذ هذه املبادرة بالتعاون مع احلكومات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية (إيفاد) واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املنظمات املعنية يف منظومة األمم املتحدة،
فضالً عن املنظمات غري احلكومية املعنية.
والغرض من االحتفال بسنة دولية للزراعة األسريّة هو اإلعالء من شأن الزراعة األسرية والزراعة الصغرية احلجم من خالل
تركيز انتباه العامل على الدور اهلام الذي تؤديه يف سبيل التخفيف من حدة اجلوع والفقر وتوفري األمن الغذائي والتغذوي،
والنهوض بسبل العيش وإدارة املوارد الطبيعية ومحاية البيئة وتيسري التنمية املستدامة ،خاصة يف املناطق الريفية.
ولقد بدأت التحضريات للسنة الدولية للزراعة األسرية ،مبا يف ذلك إعداد خطة عامة واختصاصات للجنة التوجيهية
الدولية وإنشاء صندوق استئماني متعدد اجلهات املاحنة واعتماد شعار للسنة الدولية ووضع جدول زمين لفعالياتها ونشر
املعلومات وحصر الدعم والتوجيهات القطرية ووضع تصوّر أولي لربنامج السنة الدولية وتعبئة املوارد وعقد اجتماعات
تنسيقية على املستوى الدولي.
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اإلزراءات املقرتح اختاذها من زانب املؤمتر
قد يرغب املؤمتر يف ما يلي:
 أخذ العلم باملعلومات املتعلقة بالسننة الدولينة للزراعنة األسنرية واإلقنرار بالتقندم واالحتياجنات علنى صنعيدي
التحضري هلا وتنفيذها.
 تقديم الدعم والتوجيهات والتوصيات لالحتفال بالسنة الدولية للزراعة األسرية.

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيدة
مديرة مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة
اهلاتف+39 06570 52346 :
Marcela Villarreal

 -2أطلق املنتدى الريفي العاملي ،وهو منظمة غري حكومية دولية ،يف سنة  8002مبادرة لإلعالن عن سنة دولية للزراعة
األسرية .واملنتدى الريفي العاملي يض ّم أكثر من  050منظمة من  00بلدًا يف مخس قارات ،مبا يف ذلك الشبكات اإلقليمية
الرئيسية ملنظمات املزارعني األسريني يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية .ويف سنة  ،8022وبعد أخذ العلم باقرتاح
حكومة الفلبني ،اقرتاح مؤمتر الفاو يف دورته السابعة والثالثني إعالن سنة  8022السنة الدولية للزراعة األسرية.
 -8وأعلنت بعد ذلك اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورتها السادسة والستني سنة  8022السنة الدولية للزراعة
األسرية ودعت الفاو إىل تيسري تنفيذها بالتعاون مع احلكومات وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والصندوق الدولي للتنمية
الزراعية (اإليفاد) واجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغريها من املنظمات املعنية التابعة ملنظومة األمم
املتحدة ،فضالً عن املنظمات غري احلكومية املعنية.
 -0واقرتحت الفاو ،بفضل مساهمات اإليفاد وغريه من الشركاء ،دحديد الزراعة األسرية (اليت تشمل مجيع األنشطة
الزراعية املعتمدة على األسرة) كأداة لتنظيم اإلنتاج الزراعي واحلرجي والسمكي والرعوي وإنتاج تربية األحياء املائية
الذي تديره وتشغله األسرة والذي يعتمد بشكل أساسي على العمالة األسرية ،مبا يشمل النساء والرجال معاً .ومثة عالقة
بني األسرة واملزرعة وهما تتطوران مع ًا وتؤديان وظائف اقتصادية وبيئية وإجنابية واجتماعية وثقافية.
 -2والزراعة األسريّة هي واحدة من أهمّ أشكال الزراعة يف العامل يف البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء .وإنّ تنوّع
السياقات الوطنية واإلقليمية من حيث الظروف الزراعية واإليكولوجية واألحوال االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،تؤثر
على هياكل الزراعة األسرية وأنشطتها ووظائفها ،كما أنها تؤثر على االسرتاتيجيات اخلاصة بسبل العيش.
 -5وتقرّ الفاو باملساهمة اهلامة اليت تقدمها الزراعة األسرية لتحقيق األمن الغذائي والقضاء على الفقر ،باإلضافة إىل
دحقيق األهداف اإلمنائية األخرى املتفق عليها دولياً ،مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية .ويف عملية املشاورات ما
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بعد  8025يف جمال التنمية ،وال سيما املشاورة املوضوعية العاملية عن اجلوع واألمن الغذائي والتغذية اليت شاركت يف
قيادتها الفاو وبرنامج األغذية العاملي ،يُعترب صغار املنتجني واملنظمات التابعني هلا واملواطنون واحلركات االجتماعية
شركاء معنيني هلم احلق الكامل يف إمساع صوتهم يف خمتلف مراحل العملية .وقد ساهم ممثلو صغار املنتجني واملزارعني
األسريني والتعاونيات بصورة فعالة يف تعزيز الرؤية وإرساء األسس جلدول أعمال فعال جديد لألمن الغذائي والتغذية ما
بعد سنة  8025وكان هناك اعرتاف بدور صغار املنتجني بعدما أمجع أصحاب املصلحة كافة الذين مت التشاور معهم
على اعتبارهم عامالً حامساً من عوامل التغيري الدائم.
 -0ومت دحديد أربعة أهداف حمددة للسنة الدولية للزراعة األسرية:
()2
()8
()0
()2

دعم رسم سياسات تفضي إىل زراعة أسرية مستدامة؛
زيادة املعرفة والتواصل والوعي العام؛
اكتساب فهم أفضل الحتياجات الزراعة األسرية وطاقاتها الكامنة والقيود اليت تواجهها؛
وخلق فرص تآزر لالستدامة.

 -7وعالوة على ذلك ،سوف يشارك يف السنة الدولية للزراعة األسرية املهتمون من الشركاء وجمتمع الزراعة األسرية يف
األنشطة اليت تأخذ البلدان النامية بزمامها يف خمتلف أحناء العامل .وهي سرتكّز على ثالثة خطوط عمل عاملية ستُنفّذ يف
إطار عمليات واتفاقات تقودها البلدان نفسها وبالتعاون مع املكاتب اإلقليمية للفاو واملمثليات القطرية ،باإلضافة إىل
الشركاء اآلخرين ويف طليعتهم اإليفاد والربنامج .أما خطوط العمل الثالثة فهي:
( )2تشجيع احلوار يف عمليات صنع القرارات بشأن السياسات؛
( )8دحديد وتوثيق العرب املستفادة والتجارب الناجحة للسياسات املناصرة للزراعة األسرية املوجودة حالياً على
املستوى الوطين و/أو على مستويات أخرى لالستفادة من املعارف املتاحة يف جمال الزراعة األسرية؛
( )3وتعزيز االتصاالت والدعوة والنشر.
 -2ولقد بدأت بالفعل التحضريات للسنة الدولية للزراعة األسرية .وبعد التوصيات اليت أصدرها جملس الفاو يف دورته
الرابعة واألربعني بعد املائة ،1شكّلت الفاو فريق عمل مشرتك بني اإلدارات تضمّ ممثالً ومناوباً من اإلدارات املختصة يف
الفاو ومجيع املكاتب اإلقليمية .وينظّم فريق العمل أنشطة دحضريية ومتعلقة بالتفكري االسرتاتيجي للسنة الدولية للزراعة
األسرية ويعقد اجتماعات منتظمة له .وعالوة على ذلك ،أنشأت الفاو أيضاً جلنة توجيهية دولية تضمّ  28ممثالً دائم ًا
عن احلكومات األعضاء يف الفاو ،باإلضافة إىل ممثلني عن املنظمات الدولية واجملتمع املدني والقطاع اخلاص
والتعاونيات ومنظمات املنتجني .وانتُخبت الفلبني لشغل منصب رئيس اللجنة التوجيهية الدولية وفرنسا يف منصب
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نائب الرئيس .وسوف تسعى اللجنة التوجيهية الدولية إىل الرتويج للزراعة األسرية على املستويات الوطنية واإلقليمية
والدولية وإىل تيسري حصر التجارب واالستفادة منها وإىل توجيه عملية وضع خطة عمل ،مبا يف ذلك الرصد.
 -9ويتوىل مكتب االتصاالت والشراكات والدعوة ،بصفته أمانة السنة الدولية للزراعة األسرية ،إدارة عملية تنفيذ هذه
السنة بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الدولية ومع األعضاء يف فريق مهام الفاو املعين بالسنة الدولية.
 -20وأُطلق عدد من املبادرات للمباشرة بالتحضريات للسنة الدولية للزراعة األسرية مبا يف ذلك إعداد خطة عامة
واختصاصات ألعضاء اللجنة التوجيهية الدولية وجدول زمين لفعاليات السنة الدولية ونشر املعلومات وحشد الدعم
والتوجيهات القطرية ووضع تصوّر أولي لربنامج السنة الدولية وتعبئة املوارد وعقد اجتماعات تنسيقية على املستوى
الدولي .وبعد التشاور مع أعضاء اللجنة التوجيهية الدولية ،مت اعتماد شعار للسنة الدولية وإطالق موقع إلكرتوني خاص
بها؛ وسيتواصل تطوير مضمون هذا املوقع طوال فرتة التحضري للسنة الدولية واالحتفال بها .وباإلضافة إىل ما تقدّم،
أنشئ صندوق استئماني متعدد اجلهات املاحنة لتلقي األموال من خارج امليزانية املخصصة لتنفيذ خطوط العمل الثالثة.
 -22ويف إطار السنة الدولية للزراعة األسرية ،ويف ضوء االقرتاحات الواردة من عدد من البلدان ،فإنّ العمل جارٍ حالي ًا
على تشكيل جلان وطنية ملساندة األنشطة على املستوى القطري وربطها باألولويات اإلمنائية العاملية .وستعيّن السلطات
املختصة جهات االتصال هذه وستتفاعل مع أصحاب املصلحة املختلفني.

