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لجنة األمن الغذايئ العاملي

كيف ميكن زيادة االستثامرات الزراعية
املراعية لألمن الغذايئ وألصحاب
أقرت الدورة السابعة والثالثون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام  2011التوصيات التالية بشأن
كيفية زيادة األمن الغذايئ واالستثامرات التي تراعي أصحاب الحيازات الصغرية يف مجال الزراعة .1

مع الرتكيز عىل:

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة  5و 10و13

إ ّن اللجنة:
أكّدت عىل ما لزيادة االستثامرات يف
الزراعة وتحسينها من أهمية قصوى
لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.
وسلّمت بأن معظم االستثامر يف
الزراعة ،يُجريه املزارعون وأصحاب
الحيازات أنفسهم ،وجمعياتهم التعاونية،
واملؤسسات الريفية األخرى وبقية
االستثامر توفرها أطراف عديدة من
القطاع الخاص وكذلك الحكومات.
واعرتفت بأن املزارعني من أصحاب
الحيازات الصغرية ،وكثري منهم من
النساء ،يؤدون دورا مركزيا يف إنتاج
معظم األغذية املستهلكة محليا يف الكثري
من املناطق النامية ،وهم من أوائل

املستثمرين يف الزراعة يف كثري من البلدان
النامية.
ور ّحبت بتقرير فريق الخرباء الرفيع املستوى
املعني باألمن الغذايئ والتغذية (فريق
الخرباء) بشأن «حيازة األرايض واالستثامرات
الدولية يف الزراعة» وتأخذ علام عىل النحو
الواجب بالتوصيات الواردة فيه.
وأخذت علام عىل النحو الواجب بالتقرير
والتوصيات املنبثقة عن حلقة العمل
اإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين
عن األمن الغذايئ والتغذية يف إقليم
الرشق األدىن وشامل أفريقيا التي انعقدت
يف  4-3أكتوبر/ترشين األول  2011يف
القاهرة تحت مظلة لجنة األمن الغذايئ.
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لذلك ،فإن اللجنة حثّت الحكومات
األعضاء والرشكاء الدوليني وغريهم من
أصحاب املصلحة عىل متابعة التوصيات
التالية:
1.1التأكد من أن تويل االستثامرات
والخدمات والسياسات العامة املتعلقة
بالزراعة األولوية الواجبة لتمكني
االستثامرات التي يجريها أصحاب
الحيازات الصغرية أنفسهم ودعمها
وتكميلها مع االهتامم بشكل خاص
مبنتجي األغذية من النساء اللوايت يواجهن
صعوبات محددة ويحتجن إىل سياسات
معينة ودعم محدد؛

كيف ميكن زيادة االستثامرات
الزراعية املراعية لألمن الغذايئ
وألصحاب
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2.2التأكد من أن تويل السياسات
الزراعية واالستثامرات العامة األولوية
إلنتاج الغذاء والتغذية وأن تزيد من
مرونة نظم األغذية املحلية والتقليدية
والتنوع البيولوجي ،مع الرتكيز عىل
تعزيز إنتاج أصحاب الحيازات الصغرية
لألغذية بصورة مستدامة وعىل التقليل
من الخسائر وزيادة القيمة املضافة ملا
بعد الحصاد وعىل تقوية أسواق األغذية
املحلية والوطنية واإلقليمية الجامعة
ألصحاب الحيازات الصغرية ،مبا يف ذلك
عمليات النقل والتخزين واملعالجة؛
3.3التأكد من أن تؤدي السياسات
العامة واالستثامر العام دورا تحفيزيا
يف تشكيل الرشاكات بني املستثمرين
الزراعيني ،مبا فيها الرشاكات بني القطاعني
الخاص والعام والرشاكات بني تعاونيات
املزارعني والقطاع الخاص والرشاكات
فيام بني القطاع الخاص ،لضامن أن
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تخدم هذه الرشاكات مصالح أصحاب
الحيازات الصغرية وتصونها ،وتسلم بأن
الدولة ،يف العديد من الحاالت ،تؤدي دورا
حاسم األهمية يف تيسري حصول أصحاب
الحيازات الصغرية عىل االئتامن والخدمات
التقنية وخدمات اإلرشاد والتأمني
ووصولهم إىل األسواق؛
4.4إيالء االهتامم الالزم للمخاطر
الجديدة املتعلقة باألسواق والبيئة
التي تواجه زراعة أصحاب الحيازات
الصغرية ،وتصميم االستثامر والخدمات
والسياسات بحيث تُ َخفِّف من حدة
هذه األخطا َر وتُع ِّزز من قدر َة أصحاب
الحيازات الصغرية من النساء والرجال
عىل إدارتها؛ والتوفيق بني حوافز
االستثامر يف الزراعة واالعتبارات الخاصة
باالستدامة البيئية؛
5.5العمل بنشاط إلرشاك املنظامت التي
متثل أصحاب الحيازات الصغرية والعامل

الزراعيني ،يف صوغ السياسات من أجل
االستثامر يف الزراعة وتنفيذها وتقييمها
ويف تصميم برامج االستثامر يف الزراعة
وسالسل القيمة الزراعية والغذائية.
عالوة عىل ذلك ،فإن اللجنة:
6.6شجعت الحكومات وغريها من
أصحاب املصلحة عىل رفع تقارير إىل
اللجنة ،عىل النحو املحدد يف إطار
«رسم خرائط إجراءات األمن الغذايئ
عىل الصعيد القطري» ،بشأن اإلجراءات
املتخذة ملواءمة االستثامرات الدولية
واملحلية الخاصة والعامة يف قطاع الزراعة
مع الشواغل املتعلقة باألمن الغذايئ ،مبا
يف وينبغي إعداد هذه التقارير ضمن
إطار منتدى األطراف يحايك عىل املستوى
القطري الرؤية الشاملة للجنة األمن
الغذايئ الجديدة؛
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7.7طلبت من فريق الخرباء أن يُدرج
يف خطط عمله املقبلة ،آخذا يف االعتبار
املوارد املتاحة ،دراسة مقارنة للقيود
املفروضة عىل استثامر أصحاب الحيازات
الصغرية يف الزراعة يف شتى الظروف مع
خيارات سياسية ملعالجة هذه املعوقات
وأن يأخذ يف االعتبار العمل الذي أنجزه
بشأن هذا املوضوع الصندوق الدويل
للتنمية الزراعية واملنظمة يف إطار
لجنة الزراعة والعمل الذي أنجزه رشكاء
أساسيون آخرون .وينبغي أن يشتمل
ذلك عىل تقييم مقارن السرتاتيجيات
الربط بني أصحاب الحيازات الصغرية
وسالسل القيمة عىل املنتَجات الغذائية
يف األسواق الوطنية واإلقليمية ما ميكن
تعلمه من التجارب املختلفة ،باإلضافة
إىل تقييم ما للرشاكات فيام بني القطاعني
العام والخاص وكذلك فيام بني تعاونيات
املزارعني والقطاع الخاص وفيام بني
أطراف القطاع الخاص من آثار عىل
أصحاب الحيازات الصغرية من فوائد
بالنسبة ألصحاب الحيازات الصغرية؛
8.8وأقرت بالحاجة امللحة الختتام
املفاوضات بشأن الخطوط التوجيهية
الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة
األرايض ومصايد األسامك والغابات ضمن
إطار األمن الغذايئ الوطني الذي يدعم

©FAO/Isaac Kasamani

استثامر أصحاب الحيازات الصغرية يف
الزراعة؛
9.9ودعمت إطالق عملية تشاورية
شاملة يف إطار اللجنة لوضع مبادئ
لالستثامر املسؤول يف الزراعة تع ِّزز األمن
الغذايئ والتغذية ولتوسيع نطاق االهتامم
بهذه املبادئ .وتقر بأن الخطوة األوىل
يف هذه العملية التشاورية ستتمثل
يف تحديد اختصاصات تشمل نطاق
هذه املبادئ والغرض منها ومتلقيها
املسته َدفني وبنيتها ،وبشأن شكل العملية
التشاورية ،مع مراعاة األطر القامئة
 مثل مبادئ «االستثامر املسؤول يفالزراعة» التي وضعتها منظمة األغذية
والزراعة والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ،والبنك الدويل .وستبدأ هذه
العملية التشاورية برسعة بعد املوافقة
عىل الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن
الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض
ومصايد األسامك والغابات ضمن إطار
األمن الغذايئ الوطني وسيتوىل اإلرشاف
عليها مكتب اللجنة مبساعدة من األمانة
املشرتكة وبالتعاون الوثيق مع املجموعة
االستشارية ومبشاركة جميع أصحاب
املصلحة املعنيني باألمر ،بغية تقديم
هذه املبادئ إىل اللجنة ليك تنظر فيها.

وستسعى العملية التشاورية إىل ضامن
االتساق والتكامل مع الخطوط التوجيهية
الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة
األرايض ،ومصايد األسامك والغابات ضمن
إطار األمن الغذايئ الوطني؛
1010وحثت عىل االعرتاف الرصيح
بـاالستثامر الذي يراعي أصحاب الحيازات
الصغرية باعتباره واحدا من املعايري التي
متيز االستثامر املؤسيس املسؤول يف مجال
الزراعة .وينبغي بحث تعريف هذا
املصطلح بالتحديد خالل املشاورة بشأن
االستثامر املسؤول يف مجال الزراعة؛
1111وطلبت من أمانة لجنة األمن
الغذايئ العاملي ،بالتعاون مع املجموعة
االستشارية ،واستنادا إىل املعلومات التي
يتيحها أصحاب املصلحة املعنيون ،أن تعد
تقريرا عاما عن حالة تنفيذ التوصيات
الواردة أعاله يعرض عىل لجنة األمن
الغذايئ العاملي.

3

تعرف عىل
املزيد

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.
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أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية
Cover photo credits: ©FAO Zimbabwe country Team

