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أصحاب المصلحة في لجنة العناصر الرئيسية )باالستناد إلى المساهمات الخطية الواردة من 
 األمن الغذائي العالمي(

  ،استتتتُتخدمد املتتتتدخالت التتتتواردة متتتتن اجملتمتتتتع املتتتتدظ، واألوستتتتاح األكادمييتتتتة، ومنظمتتتتات األمتتتتم املتحتتتتدة
واحلكومتتات والقطتتاع اخلتتاي لتوثيتتق التجتتارب يف استتتخدام اجملموعتتات الثالثتتة متتن توصتتيات جلنتتة األمتتن 

 بشتأن توصتياتهتذه الات الصغرية على الصعيد العتاملي. وقتد تركتد الغذائي العاملي بشأن أصحاب احلياز 
علتتى لتلتتف مستتتويات احلوكمتتة، وحتت  لتتو أقراتتا جلنتتة األمتتن الغتتذائي  يةالسياستتات أصتتالا اثتتاراا سياستتات

 العاملي نسبياا مؤخراا.

لتحقيق األمن ( االستثمار يف الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية 1واجملموعات الثالثة هي: )
) CFSربتتأ أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية باألستتوا  ( 2؛ )) 20Inf./46/2019CFS(الغتتذائي والتغذيتتة 

)21Inf./46/2019(3؛ و ) التنميتتة الزراعيتتة املستتتدامة متتن أجتتل اقيتتق األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة: أ  أدوار
 ؛) 22Inf./46/2019CFS(احليوانية؟  للثروة

  متتتن الغتتتتذائي العتتتاملي بشتتتأن السياستتتات اخلاصتتتة بأصتتتحاب احليتتتتازات جلنتتتة األوميكتتتن أن تستتتاهم توصتتتيات
يف املائتة متن املتزارع األسترية صتغرية.  80الصغرية يف عقد األمتم املتحتدة للزراعتة األسترية، ستيما أن أكثتر متن 

 ؛وسوف توّجه عملية وضع سياسات عامة فعالة واستثمارات، وتساهم يف اقيق أهداف التنمية املستدامة

  ن الغتذائي العتاملي بشتأن السياستات متن أليتع األعملتاء واملشتارك  توصتيات جلنتة األمتويتطلب استتخدام
وتقاستتم رارستتات فعالتتة حتتول كيفيتتة داهتتا يف النقا تتات  هلتتا يف اللجنتتة التوعيتتة علتتى وجودهتتا، والتتدعوة

 واألطر الوطنية بشأن السياسات؛

  متتن الغتتذائي العتتتاملي بشتتأن السياستتتاتجلنتتتة األتوصتتيات ومتتن الملتترور  مواصتتتلة رصتتد كيفيتتة استتتتخدام ،
 واجلهة اليت تستخدمها والنتائج احملققة.

 موجز

عقتتتتتد يف التتتتتيت تستتتتتوف تسل تتتتتد التتتتتدورة العامتتتتتة السادستتتتتة واألربعتتتتتون للجنتتتتتة األمتتتتتن الغتتتتتذائي العتتتتتاملي  )أ(
مستتتتامهة حتتتتول استتتتتخدام توصتتتتيات جلنتتتتة األمتتتتن الغتتتتذائي  49مبتتتتا اموعتتتته  2019أكتوبر/تشتتترين األول 

العتاملي بشتتأن السياستتات اخلاصتة بأصتتحاب احليتتازات الصتغرية. ووفّتترت إحتتدى وأربعتون متتن املستتامهات 
التستتتعة واألربعتتت  املعلومتتتات املطلوبتتتة يف النمتتتوذم واستتتُتخدمد لتجميتتتع اإلحصتتتائيات يف هتتتذا التقريتتتر. 

، واألوستتاح األكادمييتتة (22)مصتتلحة لتلفتت : اجملتمتع املتتدظ وقُتّدمد املستتامهات متتن جانتب أصتتحاب 
(. وقُتتّدمد مستتامهة واحتتدة 1( والقطتتاع اخلتتاي )2(، واحلكومتتات )7(، ومنظمتتات األمتتم املتحتتدة )8)

 بالشراكة ب  منظمات اجملتمع املدظ والقطاع اخلاي.

يأ اهلادئ، وأوروبتا، يا، واسيا واحملاسُتخدمد يف أفريق وتبّ  املسامهات أن التوصيات بشأن السياسات )ب(
 وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب والشر  األدىن.
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أصتتتحاب املصتتتلحة، وقتتتد  جانتتتب وتستتتتحق املمارستتتات اجليتتتدة املوثّقتتتة يف املستتتامهات االنتبتتتاه التتتتام متتتن )م(
 تملمند على سبيل املثال ال احلصر:

 
o  مشاركة أليع أصحاب املصلحة يف عمليات صنع القرارات لوضع السياسات والتربامج التيت تعطتي

 ؛على نطا  صغرياألولوية لزراعة 

o والستتتمام هلتتتم بتتتاال راح يف لتتتديهم متكتتت  أصتتتحاب املصتتتلحة متتتن ختتتالل رفتتتع مستتتتوى التتتوعي ،
، والتتتربامج االستتتتخدام النا تتتأ للتوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات متتتن أجتتتل التتتتأثري علتتتى السياستتتات

 واالستثمارات الوطنية واإلقليمية؛

o  ختصتتتيمل املتتتوارد املالئمتتتة للمشتتتاريع التتتيت تستتتتهدف أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية، و اصتتتة النستتتاء
 منهم، مبا يملمن استدامة هذه املشاريع؛

o   يف السياسة الوطنية العامة؛ يف دمج هذه التوصيات بشأن السياساتإ راك الفاعل  املؤسساتي 

o التجتتتارب داختتتل البلتتتدان واألقتتتاليم وبينهتتتا، عيتتتا ميكتتتن اختتترين تعلّتتتم املمارستتتات اجليتتتدة  تقاستتتم
وتطبيتتق هتتذه التتدروس يف ستتياقاام احملتتددة، مبتتا يتتؤد  إىل اعتمتتاد التوصتتيات بشتتأن السياستتات يف 

 السياسات والربامج الوطنية واإلقليمية؛

 
كتن ميخّلفتته التوصتيات بشتأن السياستات، أو  وقد ألقتى عتدد متن املستامهات الملتوء علتى التتأثري التذ  )د(

أن ختّلفه، يف رسم السياسات واألطر يف عمليات أخترى علتى الصتعيد العتاملي مثتل عقتد األمتم املتحتدة 
للزراعة األسرية والربنامج العاملي للزراعتة واألمتن الغتذائي. كتذلك، تُرفتع التقتارير عتن تتأثريات السياستات 

ين وامليداظ. وقد ألقد مستامهات عديتدة الملتوء علتى احلاجتة إىل معاجلتة على املستوى اإلقليمي، والوط
 أوجه عدم االتسا  يف السياسات ب  القطاعات واألقاليم وب  املستوي  العاملي والوطين.

ويوثتتق عتتدد كبتتري متتن املستتامهات التجتتارب غتتري املرتبطتتة بصتتورة مبا تترة بتوصتتيات جلنتتة األمتتن الغتتذائي  )هت(
السياستتات إ تتا تلتتك التتيت تتما تتى معهتتا. وميكتتن أن تستتاهم هتتذه التجتتارب يف استتتنباح العتتاملي بشتتأن 

 الدروس الستخدام هذه التوصيات يف املستقبل إ ا أمهيتها حمدودة بالنسبة إىل عملية االستفادة منها. 
ملعلومتات عّمتا ساسية للرصد املستتقبلي إ تا يملتع مرجعتاا متن ختالل تتوفري اال يوفّر هذا التقرير خطوطاا أ و()

مّت القيتتام بتته، وعّمتتا يُتوقتتع القيتتام بتته، وعتتن املكتتان واجلهتتة التتيت ستتتقوم بتتذلك، والنتتتائج املتوختتاة واحملققتتة. 
 وهو يتما ى مع دور جلنة األمن الغذائي العاملي يف تعزيز املساءلة واملمارسات اجليدة.

 
 معلومات أساسية

تنظتتيم  2018قتتّررت جلنتتة األمتتن الغتتذائي العتتاملي يف دوراتتا اخلامستتة واألربعتت  املنعقتتدة يف أكتوبر/تشتترين األول  -1
لرصتد استتخدام اجملموعتات الثالثتة متن التوصتيات بشتأن  2019يف أكتوبر/تشرين األول  اليت تعقديف دوراا التالية  حدث
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، مبتا يتما تى متع ر يتة 1املقدمتة متن اللجنتة لتدعم أصتحاب احليتازات الصتغريةالسياسات اليت تتوفّر التوجيهتات السياستاتية 
 جلنة األمن الغذائي العاملي.

 
( االستتتثمار يف الزراعتتة القائمتتة علتتى 1وأّمتتا اجملموعتتات الثالثتتة متتن التوصتتيات بشتتأن السياستتات فهتتي التاليتتة: ) -2

(؛ ربتأ أصتحاب 2013اا جلنة األمن الغذائي العاملي عام أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية )أقر 
التنميتة الزراعيتة املستتدامة متن أجتل اقيتق األمتن الغتذائي والتغذيتة: (؛ و 2016احليازات الصغرية باألستوا  )مّت إقرارهتا عتام 

 (.2016مّت إقرارها عام احليوانية؟ ) أ  أدوار للثروة
 
ا جلنتة األمتن الغتذائي العتاملي استتخدام التوصتيات بشتأن السياستات. وأّمتا هي املرة األوىل اليت رصدت فيههذه و  -3

، فقتد رّكتزت علتى استتخدام اخلطتوح 2018و 2016عتامي املنّظمتة ن واألحتداث املواضتيعية العامليتة اعمليتا الرصد السابقت
طوعيتة بشتأن احلوكمتة املستؤولة التوجيهية بشأن السياستات الصتادرة عتن جلنتة األمتن الغتذائي العتاملي: اخلطتوح التوجيهيتة ال

حليتتازة األراضتتي ومصتتايد األلتتاك والغابتتات يف ستتيا  األمتتن الغتتذائي التتوطين واخلطتتوح التوجيهيتتة لتتدعم اإلعمتتال التتتدر ي 
 باحلق يف غذاء كاٍف.

 
متن ختالل املنتتدى العتاملي ل متن  2019أبريل/نيستان  -وصدرت دعوة لتقتد  املتدخالت يف يناير/كتانون الثتاظ -4

 الغذائي والتغذية عيا يسل د هبا احلدث العام.
 
وتستهدف التوصيات بشأن السياسات اليت مّت اختيارها بشكل أساستي احلكومتات، لتدعم جهودهتا يف تصتميم  -5

األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة سياستتات عامتتة لتعزيتتز األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة بالنستتبة إىل أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية لتحقيتتق 
. كما ميكن ألصتحاب مصتلحة اخترين استتخدامها، مثتل املنظمتات 2030للجميع، واالرتقاء  طة التنمية املستدامة لعام 

احلكومية الدولية واإلقليمية، مبا يف ذلك وكتاالت األمتم املتحتدة، واجملتمتع املتدظ، والقطتاع اخلتاي، واألوستاح األكادمييتة، 
 لية الدولية واملؤسسات اخلريية.واملؤسسات املا

 
وتشكل التوصيات بشتأن السياستات اخلاصتة بأصتحاب احليتازات الصتغرية مستامهة هامتة يف عقتد األمتم املتحتدة  -6

جهتات فاعلتتة رئيستتية يف يف املائتتة متن املتتزارع األستترية صتغرية احلجتتم ومتثتل بالتتتا   80للزراعتة األستترية، ستيما أن أكثتتر متن 
يف املائة من  80يف املائة من األراضي الزراعية وتنتج أكثر من  80إىل  70ن املزارع األسرية تشغل حوا  أ االعقد. كمهذا 

األغذية يف العامل من حيا القيمة. ومن املتوقع أن توّجه التوصيات بشأن السياستات عمليتة وضتع سياستات وطنيتة عامتة 
االجتماعيتتتة التتتيت يواجههتتتا املزارعتتتون األستتتريون وتستتتاهم يف اقيتتتق فعالتتتة واستتتتثمارات تعتتتاا القيتتتود االقتصتتتادية، والبيئيتتتة و 

 أهداف التنمية املستدامة.
 
ساسي يف ضتمان األمتن الغتذائي والتغذيتة. بالفعتل، هتم يستامهون يف ع أصحاب احليازات الصغرية بدوٍر أويملطل -7

احلتتّد متتن الفقتتر وتعزيتتز اإلدارة املستتتدامة اقيتتق اموعتتة واستتعة متتن املنتتافع مثتتل احلفتتاا علتتى العمتتل يف املنتتاطق الريفيتتة، و 

                                                      
واجملّهتزين، والرعتاة، واحلترفي ، وصتياد  يشمل مصطلح أصحاب احليازات الصغرية صغار املنتج  على نطا  صغري )مبا يف ذلك املزارع  األسري (   1

 والسكان األصلي ، والعامل  الزراعي .األلاك، واجملتمعات احمللية اليت تعتمد بشكل وثيق على الغابات، 
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يف املائتة متن الفقتراء  80أنفسهم بانعدام األمتن الغتذائي وستوء التغذيتة إذ أن حتوا  هم للموارد الطبيعية. وكثرياا ما يتأثرون 
ن صتتتغار ورتتتن يعتتتانون انعتتتدام األمتتتن الغتتتذائي حتتتول العتتتامل يعيشتتتون يف املنتتتاطق الريفيتتتة، وأن معظتتتم فقتتتراء األريتتتاف هتتتم متتت

 املنتج  األسري  ل غذية.
 
وتتتوفّر اجملموعتتة األوىل متتن التوصتتيات بشتتأن السياستتات )االستتتثمار يف الزراعتتة القائمتتة علتتى أصتتحاب احليتتازات  -8

يف زراعتة الالصغرية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية( إطاراا إألالياا للتوصيات اليت ترّوم هلا جلنة األمن الغذائي العتاملي لتدعم 
احليتتتازات الصتتتغرية، وتشتتتّدد علتتتى أمهيتتتة صتتتنع القتتترار متتتن ختتتالل عمليتتتة سياستتتية  تتتاملة تعطتتتي األولويتتتة لصتتتوت أصتتتحاب 
احليتازات الصتتغرية عتتّد ذااتتم. وأّمتا اجملموعتتة الثانيتتة )ربتتأ أصتحاب احليتتازات الصتتغرية باألستتوا ( فهتي ترّكتتز علتتى األستتوا  

ات الصتتغرية، واملستتتهلكون واالقتصتتادات الريفيتتة التتدعم املالئتتم متتن قبتتل لملتتمان أن يتلقتتى أصتتحاب احليتتاز  ةوالتتنظم الغذائيتت
من أجل اقيق األمن الغذائي والتغذية: السياسات العامة واالستثمارات. وتشري اجملموعة الثالثة )التنمية الزراعية املستدامة 

وانيتتة يف تنميتتة التتنظم الغذائيتتة، وترّكتتز علتتى دور   يؤديتته قطتتاع الثتتروة احليذاحليوانيتتة؟( إىل التتدور املركتتز  التت أ  أدوار للثتتروة
 الزراعة املستدامة، ال سيما الثروة احليوانية، للحّد من الفقر واقيق األمن الغذائي والتغذية.

 
ويقملي اهلدف الرئيسي للدورة العامتة السادستة واألربعت  للجنتة األمتن الغتذائي العتاملي برصتد التقتدم احملترز علتى  -9

التوصتتيات بشتأن السياستات علتتى املستتوى التوطين، واإلقليمتتي والعتاملي. ونظتراا إىل التتدور اهلتام للنستتاء يف  صتعيد استتخدام
منتتتدى جلنتة األمتتن  لرصتد يف دمتتج الرستائل املنبثقتتة عتنستيا  الزراعتة علتتى نطتا  صتتغري، ستوف يستتاهم احلتدث اخلتتاي با

 الغذائي والتغذية. بشأن متك  املرأة يف سيا  األمن  2017الغذائي العاملي لعام 
 
صتحاب املصتلحة. كمتا يشتري إىل التجتارب يف استتخدام اجملموعتات ا التقرير املسامهات الواردة متن أويلّخمل هذ -10

الثالثتتتة متتتن التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات، والنتتتتائج احملققتتتة بالنستتتبة إىل أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية، مبتتتا يف ذلتتتك النستتتاء 
قيتتود والتحتتديات الرئيستتية، وأفملتتل املمارستتات الواجتتب تقالهتتا متتع أصتتحاب املصتتلحة يف والشتتباب. ويوثّتتق احملفتتزات، وال

ي والتتدروس املستتتمدة. ويعتترر التقريتتر أيملتتاا للمستتامهة املتوقعتتة هلتتذه التوصتتيات يف عقتتد األمتتم عتتاملجلنتتة األمتتن الغتتذائي ال
ويوثّتق  2025-2016أجتل التغذيتة للفتلة ، وعقتد األمتم املتحتدة للعمتل متن 2028-2019املتحدة للزراعة األسترية للفتلة 

 املسامهات يف أهداف التنمية املستدامة ل مم املتحدة.
 

 المساهمات التي توث ق استخدام المجموعات الثالثة من التوصيات بشأن السياسات

 المساهمات الواردة -ألف

ميتع اإلحصتاءات املقدمتة يف هتذا  كاملتة واستُتخدمد لتجمنهتا معلومتاتٍ  41مستامهةا وفّترت  49ورد ما اموعه  -11
. أّمتتا التجميتتع الكامتتل هلتتا فهتتو متتتام علتتى صتتفحة االنلنتتد للتتدورة السادستتة 1التقريتتر. وتتترد قائمتتة املستتامهات يف امللحتتق 

 واألربع  للجنة األمن الغذائي العاملي باللغة األصلية.
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 24مستامهة،  41صتل والعتاملي: بالفعتل، متن أواإلقليمتي  ، ر وقد وثٌّقد املسامهات التجارب على الصتعيد القطت -12
توصية كاند عاملية  12منها كاند مسامهات خاصة بالبلدان فيما كاند مخس مسامهات إقليمية وواردة من عدة بلدان و

 وواردة من عدة أقاليم.
 
ح متتتن األوستتتا 8مستتتامهة متتتن اجملتمتتتع املتتتدظ،  22وقُتتتّدمد املستتتامهات متتتن قبتتتل أصتتتحاب مصتتتلحة متعتتتددين:  -13

ومستتامهة واحتتدة متتن القطتتاع اخلتتاي. وقتتد قُتتّدمد  اتمستتامهتان متتن احلكومتتمتتن منظمتتات األمتتم املتحتتدة،  7األكادمييتتة، 
 مسامهة واحدة بالشراكة ب  اجملتمع املدظ والقطاع اخلاي.

 
ينيتتتة يف أمريكتتتا الالت 7مستتتامهة وثّقتتتد التجتتتارب يف أفريقيتتتا، و 12وغطّتتتد املستتتامهات منطقتتتة جغرافيتتتة واستتتعة:  -14

 (.1يف أوروبا وجتربت  يف الشر  األدىن )اجلدول  4يف اسيا واحمليأ اهلادئ، و 4والبحر الكارييب، و
 
 

 : المساهمات حسب اإلقليم1الجدول 

المستوى اإلقليمي والمتعدد  المستوى القطري 
 البلدان

 المجموع

 12 2 10 أفريقيا

 4 1 3 اسيا واحمليأ اهلادئ

 4 1 3 أوروبا

 7 0 7 الالتينية والبحر الكارييب أمريكا

 2 1 1 الشر  األدىن

 29 5 24 المجموع

 

 التوعية على التوصيات بشأن السياسات ونشرها –باء

حتول كيفيتة معترفتهم بوجتود اجملموعتات الثالثتة متن التوصتيات. وأكثتر املصتادر  وفّرت أليع املسامهات معلوماتٍ  -15
واالجتماعات اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي، تتبعها  بكات اجملتمع املدظ، واالنلنتد اليت ذُكرت كاند األحداث 

 ومن خالل تبادل املعلومات ب  الزمالء.
 
أصتتحاب مصتتلحة اختترين يف  أن اإلجتتراءات اخُتتتذت لتعريتتف مستتامهات ستتدباستتثناء املستتامهات أليتتع وأكتتدت  -16

(. وقتتد مّت نشتترها متتن ختتالل ورد عمتتل، ودورات تدريبيتتة ونتتدوات، 2دول ذه التوصتتيات بشتتأن السياستتات )اجلتتاللجنتتة هبتت
تقاستتتم املعلومتتتات متتتع أليتتتع أصتتتحاب املصتتتلحة، و اصتتتة متتتع صتتتغار املنتجتتت ، ومنظمتتتات اجملتمتتتع املتتتدظ  جتتترىحيتتتا 

  ية منشورة كمصدر للمعلومات.علممقاالت  منوالسكان األصلي . كذلك، ذُكرت اقتباسات 
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 اإلجراءات المتخذة لنشر التوصيات بشأن السياسات، حسب جهة االنتماء: 2الجدول 

نشر التوصيات 
 بشأن السياسات

الحكومات 
)توصيتان 
 مقدمتان(

منظمات 
األمم المتحدة 

توصيات  7)
 مقدمة(

المجتمع 
 22المدني )

 توصية مقدمة(

األوساط 
 األكاديمية 

توصيات  8)
 مقدمة(

القطاع 
الخاص 

)توصية واحدة 
 (مقدمة

أكثر من 
جهة انتماء 

واحدة 
)توصية 
واحدة 
 مقدمة(

 المجموع

 35 1 1 8 20 5 0 اإلجراءات املتخذة

 6 0 0 0 2 2 2 مل يُتخذ أ  إجراء

 

 تجميع التجارب وفقاً الستخدام التوصيات بشأن السياسات -جيم

أفادت التقارير أن اجملموعة الثانية من التوصيات بشأن السياسات: "ربأ أصحاب احليازات الصغرية باألستوا "  -17
القائمتتة علتتتى أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية لتحقيتتتق الزراعتتتة مستتتامهة؛ واجملموعتتتة األوىل: "االستتتتثمار يف  33استتُتخدمد يف 

د اجملموعتتة الثالثتتة "التنميتتة الزراعيتتة املستتتدامة لتحقيتتق األمتتن مستتامهة يف حتت  استتُتخدم 23األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة" يف 
 مسامهة. 11الغذائي والتغذية: أ  أدوار للثروة احليوانية" يف 

 
مستتامهة فقتتأ معلومتتات بشتتأن التوصتتيات احملتتّددة، ضتتمن كتتل اموعتتة متتن اموعتتات التوصتتيات  12وقتتد وفّتترت  -18

بشتتأن السياستتات، التتيت اعتُتتربت مفيتتدةا بصتتورة خاصتتة لتتدعم أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية واقيتتق األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة 
 (.3لديهم )اجلدول 

 

 : التوصيات التي اعُتبرت مفيدة بصورة خاصة3الجدول 

التوصيات المحددة التي اعُتبرت األكثر  مجموعات التوصيات الخاصة بسياسات لجنة األمن الغذائي العالمي
 فائدة

االستثمار يف الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن   1اجملموعة 
 الغذائي والتغذية

2 ،3 ،4 ،5 ،7 ،8 ،9 ،12 ،13 ،16 ،17 ،18 ،
19 

، 16، 15، 14، 12، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 ربأ أصحاب احليازات الصغرية باألسوا  2اجملموعة 
17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،24 

التنمية الزراعية املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية: أ  أدوار للثروة  3اجملموعة 
 احليوانية؟

 سابعاا ألف، سابعاا جيم

 يف أكثر من مسامهة واحدة. مالحظة: ذُكرت التوصيات ذااا
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 للتجارب املوثقة يف املسامهات أغرار لتلفة: دوكان -19
 

 كان اهلدف إطتالع أصتحاب املصتلحة علتى وجتود التوصتيات بشتأن السياستات واستتخدامها احملتمتل التوعية :
 صحاب احليازات الصغرية وبأصحاب احليازات الصغرية. لقائمة على أاملتصلة بالزراعة ا القملاياملعاجلة 

 كان اهلدف تعزيز قدرة أصحاب املصلحة علتى تطبيتق التوصتيات بشتأن السياستات، مبتا تنمية القدرات :
 عن أصحاب احليازات الصغرية وعن األسوا  اإلقليمية. البياناتيف ذلك ألع 

   كتتتان واألطعععر التشعععريعية أو السياسعععاتيةوضعععع/تقييم المشعععاريع، واالسعععتراتيجيات، وخطععع  العمععع :
اهلدف وضع و/أو تقييم املشاريع، واخلطأ الوطنية واإلقليمية والعاملية، وخطتأ العمتل والتتدخالت لتدمج 

 الصغرية بشكل أكرب يف األطر القانونية والسياساتية. احليازاتحقو  أصحاب 

  أصعحاب الحيعازات الصعغيرة االستثمارات )من جانب الحكومات أو المؤسسات الدولية( لصعال  :
كان اهلدف توثيق االستتثمارات التيت توفّرهتا احلكومتات أو املؤسستات املاليتة الدوليتة لتدعم التدور احلاستم 

 لتحس  األمن الغذائي والتغذية للجميع. ةاحليازات الصغرية يف النظم الغذائي أصحابالذ  يملطلع به 

   كتتان اهلتتدف وضتتع أصععحاب الحيععازات الصععغيرةصععيا ة وتنفيععذ اسععتراتيجيات وطنيععة خاصععة لصععال :
 وطنية باالستناد إىل التوصيات بشأن السياسات. اسلاتيجياتوتنفيذ 

 
 : المساهمات حسب جهة االنتماء والهدف4الجدول 

 األهداف

الحكومات 
)توصيتان 
 مقدمتان(

منظمات 
األمم 

 7المتحدة )
توصيات 
 مقدمة(

المجتمع 
 22المدني )

 توصية مقدمة(

األوساط 
 8األكاديمية )
توصيات 
 مقدمة(

القطاع 
الخاص 

)توصية واحدة 
 مقدمة(

أكثر من جهة 
انتماء واحدة 

)توصية 
واحدة 
 مقدمة(

المجموع 
(41) 

 24 1 0 8 13 2 0 التوعية

 40 1 2 3 27 6 1 بناء القدرات

وضع/تقييم المشاريع، 
واالستراتيجيات، 
وخط  العم  
 والتدخالت

1 5 15 1 0 0 22 

 4 0 0 0 2 2 0 االستثمارات

صيا ة وتنفيذ 
 6 0 1 0 4 1 0 االستراتيجيات الوطنية

 96 2 3 12 61 16 2 المجموع

  مالحظة: توثق عدة مسامهات التجارب اليت لديها أكثر من هدف واحد
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 المنافع الحالية والمتوقعة ألصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك النساء والشباب -دال

 إىل املسامهات املذكورة يف امللحق( R2, P2, G3يف النمل )مثالا، ب  أقواس مالحظة: تدّل اإل ارات 
 

 المنافع بالنسبة إلى أصحاب الحيازات الصغيرة

وفّتتتترت إحتتتتدى وثالثتتتتون مستتتتامهةا املعلومتتتتات عتتتتن النتتتتتائج احلاليتتتتة أو املتوقعتتتتة متتتتن استتتتتخدام التوصتتتتيات بشتتتتأن  -20
األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة واإلعمتتال التتتدر ي بتتاحلق يف الغتتذاء. ومل يتتتم توحيتتد املتتدخالت التتواردة، السياستتات جلهتتة اقيتتق 

 وبالتا  ال ميكن مقارنتها على الرغم من التوجيهات املقدمة.
 
 وكاند النتائج وفقاا ألهداف التجارب هي التالية: -21
 

 جتترى تنفيتتذ عتتدة أنشتتطة يف اتتال التوعيتتة، مبتتا يف ذلتتك تنظتتيم أحتتداث صتتغرية إىل كبتترية احلجتتم التوعيععة :
مثتتل تتتالت االتصتتال؛ وورد عمتتل؛ ونتتدوات؛ ومناقشتتات للمجموعتتة الفنيتتة؛  املعلومتتاتوأنشتتطة لنشتتر 

ونقا تتتات وحتتتوارات اخلتتترباء؛ ومقتتتاالت علميتتتة؛ ومنصتتتات؛ وترألتتتة وتوزيتتتع التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات 
 للغة حمللية.با

متن  500يف غرب أفريقيا، جرى تنفيذ األنشطة اخلاصة بالتوعية الطتالع حتوا   :عن النتائج الكمية مثل  
قتتتادة للمتتتزارع  وأكثتتتر متتتن مليتتتون فتتتاّلم علتتتى وجتتتود التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات واستتتتخدامها احملتمتتتل 

 (.R2ومنافعها )

 صتلة بتنميتة القتدرات، مثتل ألتع البيانتات عتن األستوا  : مّت توثيتق العديتد متن األنشتطة املتتنمية القدرات
اإلقليميتتتتة، وتنظتتتتيم دورات تدريبيتتتتة وورد عمتتتتل، ووضتتتتع أدوات للتتتتدعوة، وتبتتتتادل التجتتتتارب واملمارستتتتات 

أصحاب احليازات الصغرية على اختاذ اإلجراءات للتأثري علتى السياستات  قدرةاجليدة، مبا يؤد  إىل تعزيز 
اداام. وقتتتد جتتترى تنفيتتتذ األنشتتتطة املتصتتتلة بتنميتتتة القتتتدرات يف معظتتتم التتتيت تتتتدعم ستتتبل عيشتتتهم واقتصتتت

 األحيان بالتواز  مع األنشطة اخلاصة بالتوعية. 

يف كمبوديتتتا، مّت تنفيتتتذ األنشتتتطة املتصتتتلة بتنميتتتة القتتتدرات مبتتتا يتتتؤد  إىل زيتتتادة  :مثتتتل عتتتن النتتتتائج الكميتتتة
أستترة  100.000علتتى تطبيتق التوصتتيات بشتتأن السياستتات لتتدى  والقتتدرةاملعرفتة، واستت  القتتدرات الفنيتتة 

 (.P2تقريباا )
 وخطعع  العمعع  واألطععر التشععريعية أو السياسععاتية: الوطنيععة وضععع/تقييم المشععاريع، واالسععتراتيجيات ،

تأثر العديد من املشاريع، والربامج، واالسلاتيجيات الوطنية، وخطأ العمل واألطتر التشتريعية والسياستاتية 
تعزيتز تايتة صيات بشأن السياسات. وقد استندت على السياسات العامة لللويج للحق يف الغذاء و بالتو 

ية وأصحاب احليازات الصغرية. وا رح العديد من منظمات صغار منتجتي األغذيتة حقو  اجملتمعات احملل
احتتتات وغريهتتتا متتتن منظمتتتات اجملتمتتتع املتتتدظ يف حتتتوار حتتتول السياستتتات متتتع احلكومتتتات، ووضتتتعد االقل 

 ل طر القانونية و/أو السياساتية.
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، وضتعد منظمتات صتغار منتجتي األغذيتة وغريهتا متن األقتلبلدان على  10يف  مثل عن النتائج الكمية:
منظمتتات اجملتمتتع املتتدظ اقلاحتتات ل طتتر القانونيتتة و/أو السياستتاتية وا رطتتد يف حتتوار حتتول السياستتات 

 (.G3مع الدول )
 كومات أو المؤسسات الدولية( لصعال  أصعحاب الحيعازات الصعغيرةاالستثمارات )من جانب الح :

متتن جانتتب احلكومتتات أو املؤسستتات الدوليتتة لصتتاز أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية،  االستتتثماراتمّت توثيتتق 
 املستدامة لتنمية املناطق الريفية، يف عدد حمدود من املسامهات. ةهبدف تعزيز النظم الغذائي

كتتان متتن املتوقتتع أن تصتتل االستتتثمارات يف اإلنتتتام املستتتدام لصتتغار يف أنغتتوال،   مثتتل عتتن النتتتائج الكميتتة:
امتتتترأة متتتتن التتتتدعم  30 000أستتتترة يف حتتتت  أنتتتته متتتتن املتوقتتتتع أن تستتتتتفيد  250 000منتجتتتتي األغذيتتتتة إىل 

 (. G12املستهدف لتحس  مستوى التغذية لديهن )
 ذكتر عتدد حمتدود متن ت الصعغيرة: صيا ة وتنفيذ استراتيجيات وطنية خاصة لصال  أصحاب الحيازا

. ومّت تتتتتوفري املستتتتامهات صتتتتياغة وتنفيتتتتذ استتتتلاتيجيات وطنيتتتتة خاصتتتتة لصتتتتاز أصتتتتحاب احليتتتتازات الصتتتتغرية
املعلومات عن السياسات الوطنية املصاد  عليها رلياا واليت اّدد التزام احلكومة بلتيب أولويات القملتايا 

 املتصلة باألمن الغذائي والتغذية.
مت توثيتتتق اجلهتتتود للمصتتتادقة علتتتى العمليتتتات الوطنيتتتة لوضتتتع التتتنظم األساستتتية  النتتتتائج الكميتتتة:مثتتتل عتتتن 

األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة لتتدى أصتتحاب احليتتازات  لتحستت والسياستتات ووضتتع خطتتوح توجيهيتتة إقليميتتة 
 (.G2الصغرية )

 

 المنافع بالنسبة إلى النساء
لتعزيتتز متكتت  املتترأة وحقوقهتتا واملستتاواة بتت  الرجتتال والنستتاء يف ستتيا  وثقتتد ثالثتتون مستتامهةا اإلجتتراءات املتختتذة  -22

 الزراعة القائمة على أصحاب احليازات الصغرية. وذُكرت اإلجراءات واملنافع التالية:
 

  اإلجتتراءات لتحستت  الظتتروف االقتصتتادية لتتدى النستتاء متتن أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية: إقامتتة صتتناديق
القيتتتام ة للتتتدخل؛ ات الصتتتغرية التتتيت تقودهتتتا نستتتاء؛ دعتتتم األنشتتتطة املتتتدرّ خاصتتتة ملنظمتتتات أصتتتحاب احليتتتاز 

متتتن  أنشتتتطة تنميتتتة القتتتدرات لزيتتتادة دختتتل النستتتاء متتتن ختتتالل استتت  اإلنتتتتام الزراعتتتي، والتجهيتتتز، واحلتتتدّ ب
 ,A1, A4, A6, A8, A10, L4, L6, R2خستائر متا بعتد احلصتاد، والتستويق والتجتارة وحفتة األغذيتة )

G1, G4, G11, G12)؛ 

  صتتتحاب احليتتتازات التدريبيتتتة وورد العمتتتل النستتتاء متتتن أاإلجتتتراءات لتمكتتت  املتتترأة: استتتتهدفد التتتدورات
القياديتة  نهتاراامالصغرية هبدف توعيتهن على قملتايا املستاواة بت  الرجتال والنستاء وحقتو  املترأة، وتعزيتز 

تبتتتتادلن النستتتتاء ويوإقامتتتتة منصتتتتات حيتتتتا تلتقتتتتي علتتتتى املشتتتتاركة يف عمليتتتتات صتتتتنع القتتتترارات؛  وقتتتتدراان
التجارب، مبا يعزز ثقتهن بأنفسهن؛ ودمج حقو  املرأة يف العمل التحليلي والدعوة مبا يؤد  إىل إ ارات 

 ,A1, A8, P3, G1, G2, G3خاصتة إىل حقتو  املترأة يف اخلطتوح التوجيهيتة اإلقليميتة للزراعتة األسترية )

G11, G12؛) 
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  والنستتتاء يف االستتتلاتيجيات، واخلطتتتأ، واملشتتتاريع واملبتتتادرات اإلجتتتراءات لتتتدمج قملتتتايا املستتتاواة بتتت  الرجتتتال
الوطنية اليت يتّم تنفيذها للحّد من سوء التغذية لدى املزارعات. ومن املتوقع ان تستفيد النستاء متن استتخدام 

 ويف اتالجتال والنستاء يف املنتاطق الريفيتة التوصيات بشتأن السياستات جلهتة احلتّد متن انعتدام املستاواة بت  الر 
األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة، مبتتا يستتاهم يف اإلعمتتال التتتدر ي بتتاحلق يف غتتذاٍء كتتاٍف؛ والتتدعوة واالستتلاتيجيات 

 (؛A2, L4, L6, L7, G4اليت توضع مبشاركة النساء الريفيات لتعزيز األمن الغذائي ودعمه )

  ،وقتدران علتى إنتتام وجتهيتز أغذيتة اإلجراءات لتعزيز التغذية اجليدة: اس  معرفة النساء بالتغذية اجليدة
 (.L7, G4سليمة ومغذية )

 

 المنافع بالنسبة إلى الشباب

ألنشتطة يع مشتاركة الشتباب يف الزراعتة واوفّرت ثالث وعشرون مسامهة معلوماٍت عن اإلجتراءات املتختذة لتشتج -23
التوصتتيات بشتتأن السياستتات، واملنتتافع املتصتتلة هبتتا يف ستتيا  الزراعتتة القائمتتة علتتى أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية، متشتتياا متتع 

 كرت اإلجراءات واملنافع التالية: قد ذُ احلالية واملتوقعة. و 
 

  :نشتتطة تنميتتة القتتدرات لتمكتت  الشتتباب متتن التصتتد  للقملتتايا التتتدريب وأاإلجتتراءات لتمكتت  الشتتباب
راعة وتنفيذ أنشطة الزراعية هبدف اس  إنتاجيتهم ودخلهم؛ مشاركة الشابات والشباب معاا يف تنمية الز 

 ,A1, A2, A3، مبا يتيح هلم العمل يف الزراعة وإنشاء اتمعات حملية ريفية منتجة )ةمتصلة بالنظم الغذائي

A4, E3, L1, G1, G3, G11, G12؛) 

  اإلجتتراءات لتتتوفري فتتري العمتتل للشتتباب: وضتتع مشتتاريع وخطتتأ عمتتل متتن املتوقتتع أن تستتاهم يف ازدهتتار
عمل وظروف العيش الالئق للشباب، وإعطاء صتغار منتجتي األغذيتة متن الفر فري املناطق الريفية اليت تو 

 (؛A8, E2, L6, R1, R2, G4الشباب فرصة البقاء يف املناطق الريفية )

  اإلجراءات إل راك الشباب يف وضع التربامج: اإلقترار بملترورة تصتميم وتنفيتذ بترامج بطريقتة تتتيح وتشتجع
ر الفهتتم األساستتي ل ستتباب البنيويتتة للجتتوع والفقتتر علتتى أن يكتتون مشتتاركة الشتتباب؛ وبتترامج حمتتددة تتتوفّ 

 (.L7, G11هدفها اإلألا  اس  النظم الغذائية يف العامل )

 
 

 المساهمة في أهداف التنمية المستدامة -هاء

أن استتتتخدام التوصتتتيات بشتتأن السياستتتات ستتتامهد )أو متتتن املتوقتتتع أن تستتتاهم( يف بتتتأفتتادت معظتتتم املستتتامهات  -24
وثالثتتتة متتتن  2و 1 ستتتيما اهلتتتدفان صتتتلة بصتتتورة خاصتتتة بعمليتتتة الرصتتتد هتتتذه، واللاقيتتتق أهتتتداف التنميتتتة املستتتتدامة ذات ا

 13و 10، و8ملتابعتتة واستتتعرار املنتتتدى السياستتي الرفيتتع املستتتوى: األهتتداف  2019هتتداف اخلمستتة املستتتهدفة عتتام األ
 هدف واحد من أهداف التنمية املستدامة. أكثر منمعظم املسامهات صلة التجارب ب(. وتوثق 5)اجلدول 
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 : صلة المساهمات بأهداف التنمية المستدامة5الجدول 

عدد المساهمات التي اعُتبرت ذات صلة  أهداف التنمية المستدامة
 بأهداف التنمية المستدامة

 24 القملاء على الفقر -1اهلدف  1
 29 لى اجلوعالقملاء ع -2اهلدف  2
 22 الالئق و و االقتصادالعمل  -8اهلدف  3
 24 احلد من أوجه عدم املساواة -10اهلدف  4
 23 العمل املناخي -13اهلدف  5
 
 سامهد التجارب املوثقة يف املسامهات يف اقيق أهداف التنمية املستدامة: -25
 

  من خالل دعم ختطيأ السياسات والتمويل لتحس  سبل عيش أصتحاب احليتازات الصتغرية، مبتا يستاعد
 (؛1بالتا  يف جتاوز الفقر )اهلدف 

  متتتن ختتتالل رارستتتة الملتتتغوح لتتتدعم أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية وجهتتتودهم القائمتتتة علتتتى احلقتتتو  لتعزيتتتز
توفر األغذية الصتحية، واملغذيتة واملستتدامة املتاحتة  منرارساام املستدامة وتوسيع نطاقها، مبا يزيد بدوره 

 (؛2لعدد أكرب من األ خاي )اهلدف 
  من خالل وضع وتعميم األنظمة املتكيفة مع حجم وظروف إنتام أصحاب احليازات الصتغرية وتستويقهم

دة إنتتاجهم ملنتجاام، مبا يف ذلك ظروف النساء والشباب، مبا يتيح هلم فرصةا أكرب للعمل يف الزراعة وزيا
 (؛8)اهلدف  ودخلهم

  متتن ختتالل التتلويج لسياستتات عامتتة تتتدعم األستتوا  اإلقليميتتة، وتنويتتع التتدخل والوصتتول إىل أستتوا  ذات
قيمة أعلى من خالل تاية املنتجات املميزة ألصحاب احليازات الصغرية واس  االستدامة االجتماعيتة، 

 (؛10واالقتصادية والبيئية )اهلدف 

  شتتات فنيتتة متتع واضتتعي السياستتات وإقامتتة حمادثتتات متتع املتتزارع  التتذين ستتعوا إىل   مناقختتالل إطتتالمتتن
وستتع نطاقتتاا إىل رارستتات النتقتتال األاالنتقتتال إىل رارستتات زراعيتتة إيكولوجيتتة جتديديتتة، ودعتتم عمليتتات ا

 (.13زراعية مستدامة يف البلدان )اهلدف 

 
 

 المحفزات الرئيسية -واو

الملتتوء علتتى العوامتتل اخلارجيتتة التاليتتة املواتيتتة للتوصتتل إىل نتتتائج إ ابيتتة الستتتخدام اجملموعتتات ألقتتد املستتامهات  -26
 الثالثة من التوصيات بشأن السياسات:

 
 ( البيئة السياسية املواتية، اليت تنعكس يف االسلاتيجيات الوطنيةA2, A5, P1, L6, L7, R2؛) 
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  التوعيتتتة، وتالقتتتي اجلهتتتود واحلتتتوار بتتت  أليتتتع أصتتتحاب املصتتتلحة، مبتتتا يف ذلتتتك اجملتمتتتع املتتتدظ، ومنظمتتتات
املنتجتتتت  التتتتزراعي ، ووكتتتتاالت التنميتتتتة، واملنظمتتتتات املاليتتتتة، واجلامعتتتتات واحلكومتتتتات، لكتتتتي تعمتتتتل هتتتتذه 

تغيتريات يف وضتع مبتادرات داعمتة ألصتحاب احليتازات الصتغرية، وخطتأ العمتل والمتن أجتل اجلهات معتاا 
 (؛P1, P2, P3, L5, G11السياسات )

  مشتاركة قويتة ودعتم منظمتات اجملتمتع املتدظ يف نشتر، وترألتة وتكييتف التوصتيات بشتأن السياستات، عتترب
 (؛R4, G1, G5توفري األدوات لبناء وتأطري السياسات والربامج )

  لتول لوضتع عمليتات أكثتر استتدامة لتى احلعمشاركة ومساءلة اجلهات الفاعلتة احملليتة القتادرة علتى التعتّرف
 (؛A2, L3, L4يف القطاع الزراعي )

  ختالل  متنتشجيع أصحاب املصلحة على تبادل جتارهبم حتول أصتحاب احليتازات الصتغرية، مبتا يف ذلتك
منصتتة جلنتتة األمتتن الغتتذائي العتتاملي، عتتن طريتتق التتتأثري إ ابتتاا علتتى استتتخدام التوصتتيات بشتتأن السياستتات 

 (؛A8, P2صحاب احليازات الصغرية )أئي والتغذية لدى ذالتحس  األمن الغ

 ومنظمتتتتات أصتتتتحاب احليتتتتازات الصتتتتغرية  2التعتتتتاون واجلهتتتتود بتتتت  الوكتتتتاالت التتتتيت توجتتتتد مقارهتتتتا يف رومتتتتا
(، وعتتن طريتتق معاجلتتة L4, L6, R1, G11, G12الستتتخدام التوصتتيات بشتتأن السياستتات يف برااهتتا )

 (؛R2, G5مسألة البيانات غري املالئمة أيملاا )

  اعتماد هنج متكامل الستخدام اجملموعات الثالثة من التوصيات بشأن السياسات، مبتا يتتيح فهمتاا  تامالا
 (؛G11للقملايا املتصلة بالزراعة وتصميم تدخالت أفملل )

 ( بكات اجتماعية تعمل بشكل جيد لنشر املعلومات A6؛) 

 املشاركة واال راح يف العمليات العاملية للجنة األمن ال( غذائي العامليG2.) 

 

 القيود والتحديات -زال

 أ ارت املسامهات إىل القيود والتحديات التالية يف استخدام التوصيات بشأن السياسات: -27
 

  ٍوجود توصيات بشأن السياسات، األمر الذ  يؤد  إىل إسداء املشورة املتكررة بمن الوعي  مستوى متدن
وتبادهلتتا ونشتترها علتتى املستتتويات كافتتة، و اصتتة علتتى املستتتوى بتحستت  االتصتتال لتعزيتتز هتتذه التوصتتيات 

أصتتحاب املصتتلحة علتتى مستتتوى  ذلتتك التتوطين، باجتتتاه الوكتتاالت احلكوميتتة وجهتتات فاعلتتة أختترى، مبتتا يف
 (؛A8, P2, L7, G1, G2, G3, G4القاعدة الشعبية )

 احليتازات الصتتغرية متع ا يتتاز  مستتوى متتدٍن متتن اإلقترار باملنتتافع التيت توفرهتتا الزراعتة القائمتتة علتى أصتتحاب
للزراعة الصناعية الكبرية احلجم على أساس الكفاءة والقدرة اإلنتاجية األكرب لتوفري األغذية للعتامل؛ وفهتم 

                                                      
 العاملي.تملم الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما منظمة األغذية والزراعة ل مم املتحدة، والصندو  الدو  للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية   2
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حمدود للمستامهات االجتماعيتة، والبيئيتة، واالقتصتادية والثقافيتة للمنتجت  علتى نطتا  صتغري واحتياجتاام 
 (؛A2, A9, A10, P1, L1, G1, G10نساء )احملددة، مبا يف ذلك لدعم حقو  ال

 ( دعم ما  وفين غري كتاٍف ألصتحاب احليتازات الصتغرية، و اصتة النستاء متنهمA2, A3, A4, P2, 

L3, L5؛) 

  ،ضعف البنية التحتية، األمر الذ  يستيء إىل األنشتطة الزراعيتة التيت يقتوم هبتا أصتحاب احليتازات الصتغرية
 (؛A2, A4, A8, P1, R3نائية )الريفية و ناطق املو اصة الذين يعيشون يف 

  غيتتتاب التتتنهج املتكامتتتل والتعتتتاون بتتت  التتتوزارات والوكتتتاالت الوطنيتتتة حتتتول السياستتتات اخلاصتتتة بأصتتتحاب
احليازات الصغرية؛ وعدم اتسا  السياسات على املستوى الوطين الفرعي، والوطين والتدو  متع التوصتيات 

واحلاجة إىل هنج  امل ومشلك ب  القطاعات إزاء اإلعمال بتاحلق ازدواجية اجلهود؛ و بشأن السياسات؛ 
 (؛L6, G3, G4, G11يف الغذاء )

 و مشاركة غري مالئمة ألصحاب املصلحة ذ ( الصلة يف عمليات السياسات اخلاصة بصنع القراراتA3؛) 

 كيفية تنفيتذ رارستات املزارع  تعليماحلاجة إىل مزيد من التدريب الفين وتنمية القدرات ودراسات احلالة ل 
 (.N1نية جديدة )تق

 

 الممارسات الجيدة -حاء

 اليت جنحد يف جتارهبا. وهي مشلد: املمارسات وثّقد املسامهات -28
 

  إ تتتراك أليتتتع أصتتتحاب املصتتتلحة يف عمليتتتات صتتتنع القتتترارات لوضتتتع التتتربامج التتتيت تعطتتتي األولويتتتة للزراعتتتة
ذلتتك احلكومتتات احملليتتة، ووكتتاالت التنميتتة، ومنظمتتات  يفالقائمتتة علتتى أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية، مبتتا 

اجملتمتتتتع املتتتتدظ، والقطتتتتاع اخلتتتتاي، ومعاهتتتتد البحتتتتوث، واألوستتتتاح األكادمييتتتتة و اصتتتتة منظمتتتتات صتتتتغار 
املزارع . و ب أن تستند هذه العمليات على اديد حواجز وفتري حمتددة ألصتحاب احليتازات الصتغرية 

د مشتتاركة منظمتتات املتتزارع  يف عمليتتات صتتنع القتترارات كأحتتد إلعمتتال احلتتق يف غتتذاء كتتاٍف. ومت اديتت
جهتتتود جاريتتتة هنتتتاك العوامتتتل األهتتتم للنجتتتام يف تطبيتتتق التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات. واقتتتق ذلتتتك )أو 

 ,A2, P1, P2, L4, L5لتحقيقته( متن ختالل احلتوارات السياستية اجلاريتة علتى املستتوي  التوطين واحمللتي )

N2, G10, G11؛) 

 ب املصتتتتلحة، والستتتتمام هلتتتتم بتتتتاال راح علتتتتى  تتتتو نا تتتتأ يف استتتتتخدام التوصتتتتيات بشتتتتأن متكتتتت  أصتتتتحا
 السياسات يف السياسات والربامج الوطنية واإلقليمية من خالل ما يلي:

 
o  التوعيتة الفعالتة للمجتمعتات واجملموعتات املستتهدفة متن ختالل األحتداث واحلتوارات اخلاصتتة

 (؛L7, G2بالتوعية )
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o  ّفهتتتتتا متتتتتع واقتتتتتع يد ستتتتتيا  التوصتتتتتيات بشتتتتتأن السياستتتتتات وتكيوضتتتتتع أدوات وصتتتتتكوك اتتتتتد
اجملتمعتتات الريفيتتة واتمعتتات الستتكان األصتتلي  متتن ختتالل تتتوفري منهجيتتات ومتتواد تدريبيتتة 

 (؛A8, G3تستجيب إىل احتياجات السكان الريفي  )

o   تعزيتتتز املستتتاواة يف احلقتتتو  حلمايتتتة أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية، مبتتتا يف ذلتتتك املستتتاواة بتتت
 (.A8, G3ال والنساء وحقو  اجملموعات الملعيفة وحقو  السكان األصلي  )الرج

 ( مشاركة اجلهات الفاعلة املؤسساتية يف دمج التوصيات بشأن السياسات يف السياسة الوطنية العامةA5, 

E1, G12؛) 

  جتتل تفعيتتل التوصتتيات بشتتأن السياستتات جتتد مقارهتتا يف رومتتا للمتتزارع  متتن أدعتتم الوكتتاالت التتيت تو
(R2, G5؛) 

  ّم متن التجتارب واملمارستات اجليتدة، وتطبيتق التدروس تبادل التجارب داخل البلتدان واألقتاليم وبينهتا للتتعل
يف ستتتتياقات حمتتتتددة، مبتتتتا يتتتتؤد  إىل ضتتتتم التوصتتتتيات بشتتتتأن السياستتتتات يف السياستتتتات والتتتتربامج الوطنيتتتتة 

 (.E2, L7واإلقليمية )

 

 الدروس المستمدة -طاء

 الملوء على الدروس التالية:ألقد املسامهات  -29
 

  وجودهتا، والتدعوة وتبتادل املمارستات امللموستة  بيتطّلب استخدام التوصتيات بشتأن السياستات التوعيتة
حتتول كيفيتتة دمتتج هتتذه التوصتتيات يف النقا تتات واألطتتر السياستتاتية الوطنيتتة ستتيما أن معظتتم املستتامهات 
تشتتتري إىل أن التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات غتتتري معروفتتتة يف البلتتتدان. وكتتتان هتتتذا التتتدرس األكثتتتر ذكتتتراا يف 

 (.A8, P1, L6, L7, N1, R2, G2, G3, G4, G5, G6, G9املسامهات )

  بإمكتتان التوصتتيات بشتتأن السياستتات أن تعمتتل بفعاليتتة وكفتتاءة كمحّفتتز للتتتدابري الراميتتة إىل استت  حيتتاة
السكان التريفي  واالرتقتاء عقتوقهم. و تب أن يشتكل الستكان الريفيتون ومنظمتاام القتوة الدافعتة، األمتر 

درات  تب أن تبتدأ علتى املستتوى احمللتي مبشتاركة نا تطة الذ  يعين أن عملية النشتر، والتوعيتة وتنميتة القت
متتن أليتتع الفتتاعل  امللتتتزم  بالزراعتتة، واقيتتق األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة. كمتتا ينبغتتي تتتوفري التمويتتل املالئتتم 

 ,A2, A8والدعم الفين ملنظمات اجملتمع املدظ. و ب إقامة مشاورات مبا رة مع اجملموعات املستهدفة )

P1, L6, R1, G3, G3.) 

  التزام احلكومات ضرور  لدعم اإلعمال باحلق يف غذاء كاٍف بالنسبة إىل صغار منتجي األغذية. كما أن
عمتتتتل أصتتتتحاب احليتتتتازات الصتتتتغرية ومنظمتتتتات اجملتمتتتتع املتتتتدظ متتتتع حكومتتتتاام الوطنيتتتتة أساستتتتي لتطبيتتتتق 

سات واالسلاتيجيات التوصيات بشأن السياسات. ويتطلب التنفيذ أن تملع احلكومات القدرات، والسيا
املطلوبتتتة لتنميتتتة الزراعتتتة القائمتتتة علتتتى أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية، مبتتتا يملتتتمن اتستتتا  السياستتتات بتتت  

 (.P1, L6, N1, G3, G4, G11القطاعات وعلى مستويات لتلفة من احلوكمة )
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 استتية رصتتد استتتخدام وتطبيتتق التوصتتيات بشتتأن السياستتات ضتتروريان لملتتمان تنفيتتذها وفقتتاا للمبتتادئ األس
فهتم الو  املعرفتة مستتوى حمتدود متن تتوفر يف الوقتد احلاضتريوالوالية اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي. و 

يف البلتتدان بشتتأن كيفيتتة دمتتج هتتذه التوصتتيات يف األطتتر والنقا تتات السياستتاتية الوطنيتتة. وتتتوفّر عمليتتات 
يتتيم حتتترم للممارستتات احلاليتتتة املمارستتات وإجتتتراء تق لتبتتتادل الرصتتد املستتاعدة متتتن ختتالل إعطتتتاء مستتاحة

(A2, N2, R4, G3, G4, G6.) 

  يف النشر وتوعية صانعي القرارات السياسية  ميكن للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما أن تؤد  دوراا هاماا
يف كتتل بلتتد، وتيستتري عمتتل أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية ومنظمتتات اجملتمتتع املتتدظ متتع حكومتتاام الوطنيتتة، 

توصيات بشتأن السياستات متن ختالل التعتاون متع منظمتات اجملتمتع املتدظ واحلكومتات ويف دعم تطبيق ال
(P1, E3, L7, N7, R2.) 

  يتطلب اعتمتاد التوصتيات بشتأن السياستات يف السياستات العامتة لتحست  األمتن الغتذائي والتغذيتة لتدى
زات الصتتتغرية، صتتتغار منتجتتتي األغذيتتتة مشتتتاركة املتتتزارع  الشتتتباب واموعتتتات النستتتاء متتتن أصتتتحاب احليتتتا

صتتول . وينبغتتي اإلقتترار بتتذلك عيتتا يتتتمكن النستتاء والشتتباب متتن احلذات الصتتلة والتحالفتتات والشتتبكات
 (.E2, G1, G2دعم مستدام ) على

 

 مساهمة التوصيات بشأن السياسات في عقد األمم المتحدة للزراعة األسرية -ياء
 وفي عقد عم  األمم المتحدة من أج  التغذية

معظتتتم املستتتامهات املقدمتتتة مبالءمتتتة هتتتذه التوصتتتيات ومستتتامهتها احملتملتتتة يف عقتتتد األمتتتم املتحتتتدة للزراعتتتة وأقتتترت  -30
 (:P1, P2, L2, L4, L6, L7, G2, G3, G4, G6, G8, G9, G10, G11األسرية )

 
  متتن اديتتد القملتتايا ذات األولويتتة الواجتتب معاجلتهتتا واتتاالت االستتتثمار، علتتى متكتت  أصتتحاب املصتتلحة

 تدعم يف ما بعد وضع خطأ عمل وطنية، وسياسات وبرامج لصاز أصحاب احليازات الصغرية؛أن 

  تتتتتوفري التوجيهتتتتات للحكومتتتتات الوطنيتتتتة واحملليتتتتة، ومنظمتتتتات اجملتمتتتتع املتتتتدظ وأصتتتتحاب مصتتتتلحة اختتتترين
للتصد  للحواجز السياساتية والتشريعية يف وجه أصحاب احليازات الصغرية، وتنفيذ اإلصالحات ووضتع 

 امج ملموسة لدعم أصحاب احليازات الصغرية؛بر 

  املسامهة يف تفعيل ر ية عقد األمم املتحدة للزراعة األسترية، مبتا يملتمن االتستا  اإلألتا  يف تعزيتز الزراعتة
  األسرية؛

  صتحاب ، مبا يف ذلتك الزراعتة األسترية وأتوفري احللول امللموسة ملعاجلة القملايا اليت يواجهها أليع الفاعل
 زات الصغرية؛احليا

 .تعزيز وضع نظم غذائية مستدامة من خالل اعتماد رارسات زراعية مستدامة 
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أن هذه التوصيات بشأن السياسات تساعد يف فهتم ماهيتة الزراعتة  كذلك، ألقد مسامهات عديدة الملوء على -31
 ,A6املتزارع  والشتباب )األسرية بشتكل أفملتل، وكيتف ميكتن دعتم أصتحاب احليتازات الصتغرية، مبتا يف ذلتك النستاء متن 

A9, A10, L6, R1.) 
 
ر فرصتتة جيتتدة للتعريتتف بالتوصتتيات بشتتأن وفّ األمتتم املتحتتدة للزراعتتة األستترية يتت وأ تتارت املستتامهات إىل أن عقتتد -32

السياستتتات غتتتري املعروفتتتة كثتتترياا يف البلتتتدان، والوصتتتول إىل أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية وزيتتتادة وعتتتيهم حلقتتتوقهم، واملستتتامهة 
التتذ  متتتد املوافقتتة  بالتتا  يف تنفيتتذ إعتتالن األمتم املتحتتدة بشتتأن حقتو  الفالحتت  وغتتريهم متن العتتامل  يف املنتتاطق الريفيتة

. وهذا قد يعّزز أيملاا تكرار التجارب وتوسيع نطاقها يف تطبيق هذه التوصتيات بشتأن السياستات للمستامهة يف عليه مؤخراا 
 (.A2, A5, A7, L3, G1, G2, G3, G6والثقافية، والتغذوية والصحية ) اقيق األهداف البيئية، واالجتماعية،

 
متن أجتل التغذيتة يف مستامهات عديتدة. وميكتن للتوصتيات بشتأن للعمل ويتم اإلقرار مبسامهة عقد األمم املتحدة  -33

متتتن  -ملتتتهمتستتتقة تغطتتتي النظتتتام الغتتتذائي بكا إجتتتراءاتٍ  تتتتؤثر علتتتى السياستتتات الوطنيتتتة واتتتا علتتتى وضتتتع السياستتتات أن
من أجل اس  إنتام األغذيتة املغذيتة  -اإلنتام، مروراا بالتجهيز، والتخزين، والنقل والبيع بالتجزئة، وصوالا إىل االستهالك

 (.A8, P2, G9, G12وضمان حصول اجلميع على نظم مستدامة وصحية )
 

 االستخدام المحتم  للتوصيات بشأن السياسات -كاف

 على كيفية وجوب استخدام التوصيات بشأن السياسات يف املستقبل من أجل:ألقد املسامهات الملوء  -34
 
 ( اس  األمن الغذائي والتغذية للسكان من خالل ما يلي:1) -35
 

 الصتتتلة والتعتتتاون يف متتتا بيتتتنهم للألتتتة التوصتتتيات بشتتتأن  و تشتتتجيع مشتتتاركة أليتتتع أصتتتحاب املصتتتلحة ذ
السياسات إىل إجراءات سياساتية وتنظيمية مالئمة على املستوى الوطين ملكافحة سوء التغذية واجلوع يف 

 (؛A3, A5, P2, L7, R3, G8, G12العامل )

  ،وأدوات استتتت  انتشتتتتار ونشتتتتر هتتتتذه التوصتتتتيات بشتتتتأن السياستتتتات، متتتتن ختتتتالل أدوات تعلتتتتيم  تتتتعبية
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والندوات، وورد العمل، واملتؤمترات واملنشتورات. وستوف يسل تد هبتا 

 (؛N1, L2, L7أصحاب املصلحة مبا يملمن التواصل معهم، و اصة مع األ خاي يف امليدان )

  التتوطين، وتعزيتتز استت  نقتتل التوصتتيات بشتتأن السياستتات متتن املستتتوى العتتاملي إىل املستتتوي  اإلقليمتتي و
 ,R3مراعااا بشكل  امل من جانب اموعة من التوزارات املعنيتة لملتمان االتستا  بت  السياستات )

G4, G6؛) 

  التشتتتديد علتتتى أمهيتتتة استتتتخدام األراضتتتي واملمارستتتات الزراعيتتتة املستتتتدامة بالنستتتبة إىل أصتتتحاب احليتتتازات
 (؛A8, P1, G1, G3ية )ذي والتغالصغرية للتخفيف من اثار تغري املناخ واس  األمن الغذائ

  توستتتيع نطتتتا  اجلهتتتود لتحستتت  تتتتوفر البيانتتتات بشتتتأن أصتتتحاب احليتتتازات الصتتتغرية كقاعتتتدٍة للسياستتتات
 (؛R3, G5املستنرية )
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  زيادة اجلهود لتعزيز استثمارات أصحاب احليازات الصغرية واالستتثمارات لصتاحلهم؛ ووضتع خطتأ إلدارة
الزراعتة الصتناعية وكتتذلك الزراعتة علتى نطتا  صتتغري، متع مراعتاة نظتتم  وجتتاوز املختاطر احملتددة يف عمليتتات

 (؛P1اإلنتام والتجهيز والتوزيع املختلفة بشكل كبري )

  تد عتدم مستاواة أكترب دعم اجلهود لتعديل السياسات اليت تستبعد املزارع  األسري ، األمتر التذ  يوّل
ستتتتواقها ظم الزراعيتتتتة الغذائيتتتتة احملليتتتتة وأنواإلجتتتتراءات العامتتتتة واخلاصتتتتة التتتتيت ميكتتتتن أن تزعتتتتزع عمتتتتل التتتت

 (.L1اإلقليمية )

 
 ( تعزيز اقيق متك  املرأة، وحقو  املرأة واملساواة ب  الرجال والنساء من خالل ما يلي:2) -36
 

  زيتتتادة مشتتتاركة املتتتترأة يف صتتتياغة السياستتتات؛ ختصتتتتيمل حصتتتة كبتتترية متتتتن التمويتتتل واإلعانتتتات ألنشتتتتطتها
 (؛A2, A4, A5, N2االقتصادية )

  توفري مزيد من الدعم للمرأة الريفية على طول سلسلة القيمة من خالل تدريبها علتى الزراعتة، مبتا يف ذلتك
لتتيت اتتّد متتن السياستتات، والقتتوان  وختتدمات اإلر تتاد. وهتتذا ستتوف يستتاعد النستتاء علتتى ختطتتي احلتتواجز ا

 (؛A2, P1, L1تأدية دور أكثر فعالية ) أنشطتهن مبا يتيح هلنّ 

 متكتتافع علتتى بشتتكل النستتاء  صتتلأن ا مبتتا يملتتمنليتتة وضتتع السياستتات، واألنظمتتة والقتتوان  تعزيتتز عم
 (. R3, G8استخدام وإدارة املوارد الطبيعية، واملوارد املالية والقدرة على صنع القرارات، والتحكم هبا )

 

 ( تعزيز مشاركة الشباب يف الزراعة واألنشطة ذات الصلة من خالل ما يلي:3) -37
 

  زيادة مشاركة الشباب يف النظم الزراعية الغذائيتة متن ختالل تتدريب أكثتر ابتكتاراا وجاذبيتة، ووضتع أدوات
لرفتتتع مستتتتتوى اهتمتتتتامهم، ووعتتتتيهم وقتتتدراام الفنيتتتتة يف الزراعتتتتة وجعلهتتتتم أكثتتتر استتتتتقاللية لوضتتتتع أنشتتتتطة 

 (؛A5, L2, L6, N1, N2ابتكارية مدرّة للدخل )

 يتتة للشتتباب علتتى املستتتوى التتوطين، ودعمهتتم باالستتتثمارات يف التقنيتتات تعزيتتز السياستتات والتتربامج الزراع
 (؛A4, L6الزراعية احلديثة )

  ضتتتمان أن تستتتتند التوجيهتتتات املقدمتتتة لوضتتتع السياستتتات علتتتى التوصتتتيات بشتتتأن السياستتتات متتتن ختتتالل
 (؛R2الدعوة )

  ،تعزيز األسوا  اليت توفر العمل الالئق والفري االقتصادية ألصحاب احليازات الصغرية، و اصة الشباب
 (.G5وتفاد  هجرة الشباب من املناطق الريفية إىل املناطق احلملرية ) مشاركتهممن أجل ضمان 
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لجنة الملحق: قائمة المساهمات التي توث ق استخدام التوصيات بشأن السياسات الخاصة ب
 األمن الغذائي العالمي

 المساهمات على المستوى القطري

 أفريقيا

A1  الكامريون: التجربة الزراعية يفEnjeal Nys 

A2  :موزامبيتتقMuGeDe عملتتتو يف املنظمتتتة العامليتتتة للمتتتزارع  وحركتتة املوزامبيتتتق للنستتتاء الريفيتتتات، تعزيتتتز الزراعتتتة ،
 متعدد أصحاب املصلحة(واألمن الغذائي والتغذية )مع تنظيم حدث 

A3  نيجرييتتا: دمتتج الزراعتتة يف تنميتتة سلستتلة القيمتتة الزراعيتتة والزراعتتة اإليكولوجيتتة العملتتوية يف التتنظم الزراعيتتة )متتع
 تنظيم حدث متعدد أصحاب املصلحة(

A4  نيجرييتتا: تعزيتتز مؤسستتات األعمتتال الزراعيتتة ألصتتحاب احليتتازات الصتتغرية لتحقيتتق األمتتن الغتتذائي متتن ختتالل
 توجيه الشباب وتدريبهم

A5  :السنغالCICODEV مسامهة أفريقيا 

A6  جنوب أفريقيا: تعتمد املزارعات يف جنوب أفريقيا على الشبكات االجتماعية للحصول على فري يف األسوا 

A7  تونس: االااد التونسي للزراعة وصيد األلاك، عملو يف املنظمة العاملية للمزارع 

A8  أوغندا: تعزيز االبتكار احمللي والزراعة اإليكولوجية 

A9 صتحاب التذرة واألرز متن ختالل نظتام غتذائي تعاضتد : حالتة أدادات متن ألهورية تنزانيتا املتحتدة: تتوفري اإلمت
 بالسو   احليازات الصغرية وصلتهم

A10 من خالل األسوا  اإلقليمية  خلامألهورية تنزانيا املتحدة: توفري اإلمدادات من احلليب ا 
  آسيا والمحي  الهادئ

P1 اسلاليا: التحالف األسلا  للسيادة الغذائية 

P2  كمبوديتتا: يستتاهم أصتتحاب احليتتازات الصتتغرية يف األمتتن الغتتذائي يف كمبوديتتا )متتع تنظتتيم حتتدث متعتتدد
 أصحاب املصلحة(

P3  تغري املناخ ومسامهات القيادات العامة )مع تنظيم حدث متعدد اهلند: اجمللس الوطين للتنمية املستدامة يف ظّل
 أصحاب املصلحة(

 أوروبا

E1 إيطاليا: اجلمعية الريفية اإليطالية 

E2  إيطاليا: مؤسسةCampagna Amica 

E3 هولندا: تعاونية متاجر املزرعة 

 أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

L1  الربازيل: ربأ املزارع  األسري  باألسوا : جتربة  بكةXique Xique يف والية ريو غراند  دو نوريت 
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L2 حالة  -الربازيل: املسار اللوجسيت لشبكة املزارع  يف الزراعة اإليكولوجيةSerra Gauchaريو غراند  دو سول ، 

L3  :كوستتاريكاApoyo a los pequeños productores y creación de un puente entre el agro y la 

nutrición desde un gobierno local 
L4  :كوبتاMetodología del PMA para fortalecer las cadenas de valor agrícolas orientadas a las 

redes de protección social en Cuba 
L5  :إكتوادورExperiencia del Sello de la agricultura familiar campesina como herramienta de la 

vinculacion a mercados locales a los productores familiars ecuatorianos 
L6 نيكاراغوا: مسامهة برنامج األغذية العاملي 

L7  :بريوConcretando las directrices CSA 

 الشرق األدنى

N1 إيران: املعلومات الراجعة من إقليم الشر  األدىن بشأن سياسة الشبكة اخلاصة باإلسكان وحقو  األرر -مصر 

N2  غيزستان: مسامهة قريغيزستانقري 

 المساهمات اإلقليمية والمتعددة البلدان
R1 :أفريقيتا Estrategia de desarollo local sostenible en Mozambique, Kenia, Tanzania y Benin, 

por medio de programas de foment de compras locales para la alimentacion escolar e 
integracion con programas de sostenibilidad de cadena textil 

R2  أفريقيا: مسامهةROPPA جنة األمن الغذائي العاملي يف أفريقيا الغربيةلنفيذ سلسلة التوصيات ليف ت 

R3 اسيا: ترألة التوصيات بشأن السياسات اخلاصة بلجنة األمن الغذائي العاملي إىل إجراءات 

R4 أوروبا: مسامهة املعهد العرب وطين 

 المساهمات على المستوى العالمي

G1  على الصعيد العاملي: مسامهةActionAid 

G2  علتتى الصتتعيد العتتاملي: املستتامهة يف تقيتتيم استتتخدام وتطبيتتق التوصتتيات بشتتأن سياستتات جلنتتة األمتتن الغتتذائي
العتتاملي اخلاصتتة بأصتتحاب احليتتازات الصتتغرية يف ستتيا  األمتتن الغتتذائي والتغذيتتة يف اموعتتة البلتتدان الناطقتتة 

 باللغة الربتغالية

G3  املعلومتتات والعمتتل الدوليتتة بشتتأن أولويتتة الغتتذاء: استتتخدام وتطبيتتق التوصتتيات علتتى الصتتعيد العتتاملي:  تتبكة
بشأن السياسات اخلاصة باالستثمار يف الزراعة على نطا  صغري لتحقيق األمن الغذائي والتغذيتة يف ستيا  

 حوكمة احليازة

G4  تنظيم حدث متعدد أصحاب املصلحة(على الصعيد العاملي: احلليب احمللي والطازم يف أفريقيا الغربية وأوروبا )مع 

G5 على الصعيد العاملي: رسم خريطة األسوا  اإلقليمية 

G6 على الصعيد العاملي: السياسات العامة اخلاصة باحلق يف الغذاء 

G7 على الصعيد العاملي: االستدامة وحقو  أصحاب احليازات الصغرية يف قطاع الثروة احليوانية 

G8 اللجنة الدائمة ل مم املتحدة املعنية مبسامهة التغذيةعلى الصعيد العاملي : 
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G9 :على الصعيد العاملي Urgenci  

G10 على الصعيد العاملي: قيم ومنافع النظم الزراعية الصغرية 

G11  على الصعيد العاملي: جتربة برنامج األغذية العاملي يف ربأ أصحاب احليازات الصغرية باألسوا 

G12  العاملي: استخدام الصندو  الدو  للتنمية الزراعية ملنتجات سياسات جلنة األمن الغذائي العتاملي على الصعيد
 يف ما خيمّل االستثمار يف الزراعة على نطا  صغري لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 


