
 ربط أصحاب الحيازات 
الصغرية باألسواق

لجنة األمن الغذايئ العاملي

توصيات السياسة

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 4 و5 و6 و9 و10 و11 و12 
و13 و14 و15

مع الرتكيز عىل:

تستنري هذه التوصيات بنتائج املنتدى 
الرفيع املستوى بشأن ربط أصحاب 

الحيازات الصغرية باألسواق الذي عقدته 
لجنة األمن الغذايئ العاملي يف يونيو/
حزيران 2015، كام تستند إىل األدلة 

املوجودة وتهدف إىل تشجيع السياسات 
واملامرسات الجيدة. ويُراد من التوصيات 
أن تساهم يف تحقيق والية اللجنة سعياً 

إىل عامل متحرر من الجوع تنّفذ فيه 
البلدان الخطوط التوجيهية الطوعية 
لدعم اإلعامل املطرد للحق يف غذاء 

كاف يف سياق األمن الغذايئ الوطني. 
وال تعيد هذه التوصيات صياغة ما جاء 

يف املنتجات األخرى للجنة من توصيات 
وتوجيهات، بل إنها تكملها1.

يلعب أصحاب الحيازات الصغرية2 دوراً 
أساسياً يف ضامن األمن الغذايئ والتغذية 
يف الحارض واملستقبل، مبا يف ذلك زيادة 

اإلنتاج الغذايئ الالزم لتلبية الطلب 
العاملي يف املستقبل. ويشكل أصحاب 

الحيازات الصغرية مجموعة متباينة من 
األفراد عرب البلدان واألقاليم، ويوفرون 

70 يف املائة من إجاميل اإلنتاج الغذايئ، 
ويف الوقت نفسه ما زال العديد منهم 
يعاين من انعدام األمن الغذايئ وسوء 

التغذية. ويشارك أصحاب الحيازات 
الصغرية يف الكثري من األسواق املرتابطة، 
ولكنهم يواجهون أيضاً تحديات للوصول 

إىل األسواق وتحقيق فوائد تدعم سبل 
كسب عيش صحية. وتلعب الحكومات 
دورا أساسيا يف معالجة القيود الخاصة 

بهم وتعظيم احتامل الوصول املفيد إىل 
األسواق املوثوقة واملجزية. ومن شأن 
ذلك دعم جهود الحكومات املبذولة 

لالرتقاء بخطة التنمية املستدامة لعام 
2030 من خالل توفري الفوائد التي تعود 

عىل األمن الغذايئ والتغذية ألصحاب 

Ì  1  مثل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، واملبادئ الخاصة باالستثامرات
املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية، وإطار العمل بشأن األمن الغذايئ والتغذية يف ظل األزمات املمتدة، وتقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية وما 

نتج عنه من توصيات متفق عليها يف مجال السياسات بشأن االستثامر يف زراعة أصحاب الحيازات الصغرية لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية.

Ì  2  أصحاب الحيازات الصغرية، مبن فهم املزارعون األرسيون من الرجال والنساء، وصغار املنتجني واملجّهزين والرعاة، والحرفيون، وصيادو األسامك، واملجتمعات املحلية التي
تعتمد بشكل كبري عىل الغابات، والسكان األصليون، والعامل الزراعيون.
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الحيازات الصغرية، وتحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية للجميع.

Ĵ  أصحاب الحيازات الصغرية يف
سياق متغري: يتغرّي املشهد االقتصادي 

واالجتامعي والبيئي والسيايس الذي 
يعمل يف سياقه معظم أصحاب 

الحيازات الصغرية برسعة غري مسبوقة. 
ويشّكل كل من تغري املناخ، والتغيريات 

الدميوغرافية والضغوطات الناجمة 
عنها، والتحّض، وزيادة انتشار النزاعات 

واملرشدين داخلياً والالجئني، وارتفاع 
املداخيل وتغري النظم الغذائية، 

تحديات ألصحاب الحيازات الصغرية 
وفرصاً لهم عىل حد سواء. وقد تتيح  

بعض هذه التغيريات إمكانيات للنفاذ 
إىل أسواق جديدة أو ذات قيمة 

أعىل، وتعزيز تنويع الدخل، وتحسني 
االستدامة االجتامعية واالقتصادية 

والبيئية، ولكنها قد تطرح أيضاً تحديات 
كبرية. وتشمل هذه التحديات املخاطر 

املالية، والرشوط غري املنصفة، والوصول 
الفعيل إىل األسواق، والوصول إىل 
األرايض واملوارد الطبيعية األخرى 
واستخدامها بشكل مستدام. وقد 

تنشأ تحديات أخرى بسبب ارتفاع 
تكاليف املعامالت واملخاطر التي 

تواجه العديد من أصحاب الحيازات 
الصغرية، ال سيام النساء، فيام يتعلق 
بالوصول إىل األسواق يف املدن التي 

تشهد منواً رسيعاً. وتشمل األسباب وراء 
هذه التحديات، ضعف البنية التحتية 
ونظم معلومات األسواق، وعدم كفاءة 
املدخالت وأسواق الخدمات، وضعف 

املؤسسات واألطر التنظيمية. ويف 
وجه هذه التحديات والفرص، تلعب 
السياسات العامة واالستثامرات دوراً 

هاماً يف خلق بيئة مواتية ألصحاب 
الحيازات الصغرية.

Ĵ  األسواق املحلية والوطنية
واإلقليمية والنظم الغذائية: يعمل أكرث 
من 80 يف املائة من أصحاب الحيازات 

الصغرية يف العامل يف أسواق األغذية 
املحلية والوطنية. وقد يرتاوح نطاق 
هذه األسواق املتنوعة للغاية، التي 

تعرُب  من خاللها معظم املواد الغذائية 
املستهلكة يف العامل، من السياق املحيل 
إىل العابر للحدود وصوال إىل املستوى 
اإلقليمي، وقد تتم إقامتها يف سياقات 

ريفية أو شبه حضية أو حضية، 
أو عىل امتداد هذه السياقات، وهي 
ترتبط بشكل مبارش بالنظم الغذائية 

املحلية والوطنية و/أو اإلقليمية. 
وهذا يعني أن األغذية املعنية يتم 

إنتاجها وتجهيزها وتداولها داخل هذه 
النظم. وميكن أن تساعد عمليات 

القيمة املضافة هذه يف خلق فرص 
عمل واملساهمة يف التنمية املحلية 

واالجتامعية واالقتصادية، عندما يتم 
تداول مزايا القيمة املضافة ضمن النظم 

املحلية والوطنية واإلقليمية. وميكن 
إقامتها أيضاً ضمن ترتيبات منظّمة 

أو بشكل مخصص أو غري رسمي يتيح 
املزيد من املرونة ألصحاب الحيازات 

الصغرية، ويحد من الحواجز التي 
تعيق دخولهم إىل األسواق. وهي  

تؤدي وظائف متعددة تتخطى نطاق 

تبادل السلع لتستحدث حيزاً للتفاعل 
االجتامعي وتبادل املعارف. وعىل الرغم 

من أهميتها، غالباً ما يتم التغايض عن 
هذه األسواق يف نظم جمع البيانات 

مام يؤثر سلباً عىل قاعدة األدلة التي 
تستنري بها السياسات العامة.

Ĵ  املنظور الجنساين: تشكل النساء ما
معدله 43 يف املائة من القوة العاملة 

الزراعية يف البلدان النامية. وإذا 
حصلت النساء املزارعات عىل نفس 

فرص الوصول إىل املوارد اإلنتاجية 
مثل الرجال، فإنه بإمكانهن زيادة 

غالت مزارعهن بنسبة 20-30 يف املئة، 
وميكن خفض معدل نقص التغذية 

بنسبة 12-17 يف املئة . ويف كثري من 
األحيان، تكون للنساء من أصحاب 

الحيازات الصغرية فرص أقل للوصول 
إىل األسواق، وذلك نتيجة لعدة قيود 

محددة. وبالتايل، من الضوري معالجة 
هذه القيود  لضامن الوصول العادل إىل 

األسواق ألصحاب الحيازات الصغرية، 
فضال عن تعظيم الدور الرئييس الذي 

تضطلع به املرأة بالفعل يف مجال 
األمن الغذايئ والتغذية. وتظهر القيود 

املفروضة عىل وصول النساء من 
أصحاب الحيازات الصغرية إىل األسواق 
كنتيجة لضيق الوقت، والرتكيز املتكرر 
لعمل املرأة عىل إنتاج الكفاف، وعدم 
تناسب املسؤولية للعمل غري مدفوع 

األجر، وعدم تكافؤ فرص الوصول 
واالستفادة من: األصول اإلنتاجية، 
والتكنولوجيا، والتمويل، والتعليم 

والخدمات ذات الصلة، والتأثري املحدود 

Ì  إطعام(Feeding humanity through global food trade, Earth›s Future  .2014 ، Vandoni, S. ؛ وRidolfi, L.؛ وLaio, F. ؛ وCarr, J.و ،D’Odorico, P.  3
البرشية من خالل تجارة األغذية العاملية، مستقبل األرض، 2 ، الصفحات 469-458(.

Ì .4  منظمة األغذية والزراعة، 2011. حالة األغذية والزراعة ، املرأة يف مجال الزراعة: سد الفجوة بني الجنسني. منظمة األغذية والزراعة، روما
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عىل القرارات بشأن املسائل االقتصادية 
يف األرسة واملجتمع املحيل، من بني أمور 
أخرى. وتقّر اإلجراءات الفعالة بضورة 
تعزيز واحرتام وحامية وإعامل حقوق 
اإلنسان، مبا يف ذلك اإلعامل التدريجي 
للحق يف الغذاء الكاف يف سياق األمن 
الغذايئ الوطني، من أجل املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة.

Ĵ  الشباب: ميكن للنظم الزراعية
والغذائية أن تشكل قطاعا هاما 

للشباب الذين يستكشفون فرص الدخل 
والعمل يف كل من املناطق الريفية 

والحضية. وميكن أن يواجه الشباب 
من أصحاب الحيازات الصغرية عقبات 

يف الوصول إىل األسواق نتيجة لنقص 
املوارد املالية، والفرص، واملهارات، 
والقدرات. وإن االستثامر يف زراعة 
الحيازات الصغرية والبنية التحتية 

لألسواق أمر أسايس لتوفري أمثلة ناجحة 
وسبل عيش قابلة للتطبيق لجميع 

األجيال القادمة.   

Ĵ  األسواق الدولية: يعمل أصحاب
الحيازات الصغرية أيضاً يف أسواق 

التصدير، أو أنهم يرغبون يف املشاركة 
فيها، مام يتيح أمامهم فرصا وتحديات 

خاصة.  وميكن لهذه األسواق أن 
توفر إمكانات لتحقيق قيمة أكرب 

واالنخراط مع املشرتين املؤسسيني 
القادرين عىل تيسري الحصول عىل 

املوارد املالية، وبناء قدرات أصحاب 
الحيازات الصغرية وتدريبهم، كجزء 

من استثامراتهم عىل امتداد سلسلة 
القيمة. وقد يواجه أصحاب الحيازات 
الصغرية أيضاً تحديات لتلبية املعايري 

املتفق عليها دوليا واملتطلبات األخرى 
املتعلقة بسالمة األغذية وجودتها. وقد 
يكون أصحاب الحيازات الصغرية عرضة 

لعقود أو رشوط ومامرسات مجحفة 
يف هذه األسواق. وميكن أن يسهل 

التدريب وتنمية القدرات بشأن وظائف 
األسواق، ومحو األمية وتعليم الحساب، 

وصول أصحاب الحيازات الصغرية 
إىل األسواق واستعدادهم لها. وميكن 

أن تؤثر األسواق الدولية عىل األمن 
الغذايئ والتغذية الخاصني بأصحاب 

الحيازات الصغرية، وهو أمر ميكن فهمه 
بشكل أفضل من خالل جمع البيانات 

وتحليلها.

Ĵ  التغذية: تشّكل أرس أصحاب
الحيازات الصغرية جهات تشرتي وتورّد 

األغذية عىل حد سواء، وهي عرضة 
لسوء التغذية بسبب مجموعة متنّوعة 

من األسباب. وميكن لتطور نظم 
تنويع اإلنتاج أن يحسن قدرة أصحاب 

الحيازات الصغرية عىل املشاركة يف 
األسواق، وتحسني وضعهم التغذوي يف 
نفس الوقت. ويقدم أصحاب الحيازات 
الصغرية األغذية التي تساهم يف النظم 
الغذائية الصحية واملتنوعة واملتوازنة، 
بشكل مستدام، وميكن أن تلعب دوراً 

أساسياً يف الحفاظ عىل العالقة بني 
مستهليك اإلنتاج الغذايئ ومصادره. 

وعندما ال يرتافق وصولهم إىل األسواق 

بعمليات مالمئة ملناولة األغذية قبل 
الحصاد وبعده وتخزينها ومبرافق 

النقل املناسبة، قد تُفقد األغذية وتظهر 
مشاكل متعلّقة بالجودة قد تؤثر عىل 

النوعية التغذوية لألغذية.

Ĵ  الرشاء املؤسيس: تشكل برامج
الرشاء املؤسيس أداة مفيدة لربط 

املنتجني بهيكل منظم للطلب عىل 
املنتجات الزراعية، مام قد يساعد 

أصحاب الحيازات الصغرية عىل 
التخطيط لإلنتاج وتنويعه، وتوفري دخل 
ميكن التنبؤ به بدرجة أكرب، مبا يف ذلك 

وسيلة لدعم سبل العيش يف حاالت 
األزمات والنزاعات والكوارث الطبيعية. 

ويجب أن تكون هذه الربامج هادفة 
ومنسقة بشكل جيد وأن تتبع إجراءات 

شفافة وتشاركية ألصحاب الحيازات 
الصغرية ومنظامتهم. وقد يؤدي النقص 

يف الطلب واملدفوعات، أو تعقيد 
اإلجراءات أو رصامتها إىل إقامة حواجز 

ألصحاب الحيازات الصغرية. وميكن 
أن يساعد إدماج أصحاب الحيازات 

الصغرية يف تصميم وتنفيذ برامج الرشاء 
العامة عىل معالجة االحتياجات الخاصة 

بسياقات صغار املنتجني من أصحاب 
الحيازات الصغرية واملستهلكني املحليني، 

وتحقيق منافع اجتامعية وبيئية 
واقتصادية. كام أنه من خالل إرشاك 
أصحاب الحيازات الصغرية يف وضع 

ترتيبات تعاقدات الرشاء املؤسيس، فإن 
هناك هدفاً آخر وهو ضامن التأكد من 

أنها تلبي احتياجاتهم.
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Ì .5  يشكل ملف البيانات عن أصحاب الحيازات الصغرية الخاص مبنظمة األغذية والزراعة مثاالً ميكن االستناد إليه
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ترمي التوصيات التالية إىل معالجة أهم 
التحديات والفرص من أجل تحسني فرص 

وصول أصحاب الحيازات الصغرية إىل 
األسواق املذكورة أعاله. وهي موجهة 
بشكل أسايس إىل الحكومات من أجل 

السياسات العامة، غري أنه يجوز ألصحاب 
املصلحة اآلخرين أن ينّفذوا اإلجراءات 
املوىص بها ومنارصتها. وإن التوصيات 

طوعية الطابع وغري ملزمة ويتعني 
تفسريها وتطبيقها مبا يتامىش مع النظم 

القانونية الوطنية ومؤسساتها.

جمع بيانات شاملة بشأن األسواق . 1
املرتبطة بالنظم الغذائية املحلية 

والوطنية و/أو اإلقليمية – الريفية 
والحضية والرسيمة وغري الرسمية 

عىل حد سواء – لتحسني قاعدة األدلة 
للسياسات، مبا يف ذلك السن، ونوع 
الجنس، والبيانات املصنفة جغرافيا، 

وتضمني ذلك كجانب منتظم من 
جوانب نظم جمع البيانات، وإتاحة 
هذه املعلومات ألصحاب الحيازات 

الصغرية؛5

تعزيز بيئة أسواق أكرث متكيناً . 2
ألصحاب الحيازات الصغرية، توفر أسعارا 
عادلة وشفافة تكافئ عمل واستثامرات 
أصحاب الحيازات الصغرية بشكل كاف؛

دعم آليات بأسعار معقولة . 3
لوصول أصحاب الحيازات الصغرية إىل 

األسواق واملعلومات عن األسعار املفيدة 
والشفافة ويف الوقت املناسب، من خالل 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونظم 
املعلومات عن األسواق املكيّفة ألصحاب 
الحيازات الصغرية، لتمكني اتخاذ قرارات 
مستنرية بشأن ما ينبغي إنتاجه وبيعه، 

ومتى وأين؛

تعزيز وتوسيع نطاق الفرص . 4
املتاحة، مبا يف ذلك تنفيذ برامج الرشاء 

املؤسيس للمؤسسات العامة، واملساعدات 
الغذائية والتغذية املدرسية، حيث يرتبط 

أصحاب الحيازات الصغرية بالطلب 
املنظم عىل املنتجات الغذائية والزراعية، 

وحيث ميكن للمستهلكني الوصول إىل 
املواد الغذائية اآلمنة والصحية واملغذية 

املنتجة من قبل أصحاب الحيازات 

الصغرية، مبا يف ذلك خالل جميع حاالت 
األزمات والرصاعات التي طال أمدها؛ 

تحسني إجراءات الرشاء من . 5
خالل تشجيع اتفاقات شاملة تنطوي 

عىل طرائق مالمئة، مبا يف ذلك لغة 
مبسطة، واإلعفاء من كفالة حسن األداء، 

ومدفوعات مسبقة ورسيعة ومنتظمة، 
وكميات وأطر زمنية ميكن التحكم بها؛

وضع ترتيبات مؤسسية وترتيبات . 6
خاصة بالسياسات، مبا يف ذلك الرشاكات 
املبتكرة التي تتعلق بأداء سلسلة القيمة 
والتي متكن أصحاب الحيازات الصغرية، 
وال سيام النساء والشباب ومنظامتهم، 

ليكون لهم دور فعال ومنصف يف تصميم 
الرتتيبات التعاقدية وتنفيذها؛

تشجيع االبتكار املؤسيس وتحسني . 7
نظم اإلنتاج الزراعي. وتعزير درجة 

تنظيم أصحاب الحيازات الصغرية 
لتمكينهم من االندماج يف سالسل القيمة 

وزيادة دخلهم بطريقة أفضل؛

التوصيات
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 ربط أصحاب الحيازات 
الصغرية باألسواق

تعزيز املشاركة الشاملة يف نظم . 8
األغذية املحلية من خالل تشجيع 

السلطات املختصة عىل املشاركة مع 
جميع الجهات الفاعلة املهتمة، مبا يف 

ذلك منظامت أصحاب الحيازات الصغرية 
واملستهلكون واملنتجون، وال سيام النساء 

والشباب؛

االستثامر يف آالت ومرافق التجهيز . 9
والتخزين، وتحسينها، وتوافرها وإمكانية 

وصولها إىل املناطق الريفية والحضية 
لتحسني توافر وجودة األغذية وسالمتها 

وقيمتها التغذوية، والحد من انعدام 
األمن الغذايئ املوسمي والفاقد واملهدر 

من األغذية؛

تحسني الوصول إىل النظم املالية . 10
الشاملة، املكيفة الحتياجات أصحاب 

الحيازات الصغرية،  والتي توفر مجموعة 
واسعة من الخدمات واملنتجات املالية 

املبتكرة، والتمويل املتناهي الصغر، 
والقنوات الخاصة للتسليف، ورأس املال 

الالزم لبدء العمليات، والتأمني؛

تطوير أو تحسني البنى التحتية . 11
الخاصة بأصحاب الحيازات الصغرية، مثل 

الري، واملراكز الصغرية النطاق للتجهيز 
والتعبئة والتغليف؛ والبنية التحتية التي 
تربط املناطق الريفية باملناطق الحضية 

واألسواق ذات الصلة، مثل الطرق 
الفرعية، وأسواق البيع املبارش؛ وتحسني 

الوصول إىل الطاقة؛

إدراك القيمة البيئية واالجتامعية . 12
واالقتصادية لألغذية املنتجة، واالعرتاف 

بالدور الرئييس الذي يوفره أصحاب 
الحيازات الصغرية يف االستخدام املستدام 

للموارد الطبيعية وإدارتها؛

تعزيز نهج متكاملة ومتوازنة . 13
بني السياسات واالسرتاتيجيات الوطنية 

األوسع، مبا يف ذلك التدخالت التي 
تستهدف نوع الجنس، كتلك املتعلقة 

بالتنمية االقتصادية املحلية والتخطيط 
الريفي - الحضي، لتسهيل دعمها 

لألسواق املرتبطة بالنظم الغذائية املحلية 
والوطنية واإلقليمية؛

الرتويج ملنتجات أصحاب الحيازات . 14
الصغرية ذات الخصائص النوعية 

املحددة، لزيادة الدخل وتلبية طلب 
املستهلكني مع الحفاظ عىل املامرسات 
التقليدية واملعرفة والتنوع البيولوجي 

الزراعي؛

تيسري تنويع اإلنتاج لزيادة القدرة . 15
عىل الصمود يف وجه تغرّي املناخ، 

والكوارث الطبيعية، وصدمات األسعار، 
لتمكني االستهالك الغذايئ األكرث تنّوعاً 

والحد من التقلبات املوسمية للمداخيل 
واألغذية؛

االستثامر يف بناء القدرات، . 16
والبحوث، والتكنولوجيا املبتكرة املكيفة 

ألصحاب الحيازات الصغرية، ونقل 
التكنولوجيا، ولتعزيز القيمة املضافة، 

وتنويع اإلنتاج، والعاملة، ومصادر 
الدخل، مام يساعد عىل التأمني ضد 

تقلبات أسعار املواد الغذائية والتخفيف 
من آثار املخاطر والصدمات يف الدخل 

الزراعي؛
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تشجيع إنتاج األغذية املغذية . 17
والصحية التي قد تتيح ألصحاب 

الحيازات الصغرية فرص الوصول إىل 
أسواق جديدة؛

تعزيز سالسل اإلمدادات الغذائية . 18
القصرية التي متّكن أصحاب الحيازات 

الصغرية من الحصول عىل دخل أفضل 
من منتجاتهم؛

متكني أصحاب الحيازات الصغرية، ال . 19
سيام النساء والشباب، من خالل تعزيز 

فرص حصولهم عىل األصول واملوارد 
اإلنتاجية واملداخيل وفرص العمل 

وتحكمهم بها، وكذلك من خالل تيسري 
الخدمات اإلرشادية واملالية واملتعلّقة 

بالتنمية التجارية، وأدوات إدارة املخاطر 
واإلجراءات اإلدارية املبسطة التي تم 

تصميمها خصيصا الحتياجاتهم الخاصة؛

تعزيز الحامية الصارمة لسالمة . 20
األغذية من خالل التقييم الفعال 

للمخاطر، مام يؤدي إىل نظم مراقبة 
مناسبة ملختلف مستويات وسياقات 
وأمناط اإلنتاج والتسويق، مع توفري 

املعلومات وبناء القدرات لتلبية هذه 
االحتياجات؛

استهداف التعليم والتدريب، خاصة . 21
للشباب، مع الرتكيز عىل اإلرشاد إلثراء 
مامرسات أصحاب الحيازات الصغرية 
ومعرفتهم، وروح املبادرة، واالبتكار، 

والتسويق يف سالسل القيمة واألعامل 
الزراعية، وجعل الزراعة أكرث جاذبية لهم؛

دعم تنمية اإلنتاج، والقدرات . 22
اإلدارية والريادية ألصحاب الحيازات 

الصغرية، ومنظامتهم، واملؤسسات 
الصغرية واملتوسطة الحجم، مع إيالء 

اهتامم خاص للنساء والشباب؛

تعزيز التعاون بني بلدان الجنوب . 23
والتعاون الثاليث، وتعزيز التعاون بني 

الشامل والجنوب أيضاً، لتحسني إنتاجية 
أصحاب الحيازات الصغرية وقدرتهم عىل 

املشاركة يف جميع األسواق، مبا يتامىش 
مع خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن 

املؤمتر الثالث لتمويل التنمية؛

تيسري قدرات أصحاب الحيازات . 24
الصغرية عىل زيادة قدرتهم عىل 

املساومة والتحكم يف بيئتهم االقتصادية، 
ومشاركتهم يف سالسل القيمة الغذائية 

عن طريق العمل الجامعي وإقامة 
التعاونيات والجمعيات والشبكات 

واملنظامت األخرى، وتعزيز مشاركة 
الفئات التي تحظى تقليدياً بنسب متثيل 
أدىن، مثل النساء والشباب، واملساواة يف 

سلطتها لصنع القرار.

©FAO/Vyacheslav Oseledko

©FAO/Marco Longari
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املتابعــــة

©FAO/Vyacheslav Oseledko

يُشجع جميع أصحاب املصلحة يف لجنة األمن الغذايئ العاملي عىل الدعوة إىل 
اتباع هذه التوصيات، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل 

للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العاملي، ووكاالت األمم املتحدة األخرى 
وأجهزتها الرئاسية، وعىل االرتقاء مبستوى الوعي بشأنها ونرشها، والرتويج 

العتامدها،  وتيسري التعلم، واتخاذ اإلجراءات وتبادل الخربات من خالل 
استخدامها؛

ويُطلب من أصحاب املصلحة تيسري املتابعة عن طريق رسم 
خارطة للخربات يف بعض املجاالت الرئيسية وتقييمها وتعزيز 
تبادلها، مثل املنهجيات لجمع البيانات بشأن األسواق والنظم 

الغذائية املحلية والوطنية واإلقليمية والدولية؛ وسالمة األغذية؛ 
وبرامج الرشاء العامة.
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تعرف عىل 
املزيد
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