CFS 2014/41/Inf. 7 Rev.2

جلنة األمن الغذائي العاملي -احلدث اخلاص بشأن يوم األغذية العاملي
معلومات أساسية

الددددداحلا احلاويددددة ااألحلبعددددون للذنددددة األمددددن الغددددذائي العدددداملي  -احلدددددث اخلدددداص
بشأن يوم األغذية العاملي
االبتكارات يف جمال الزراعة األسرية :حنو حتقيق األمن الغذائي والتغذية
أكتوبر تشرين األال 4162 ،من الساعة  62:01إىل الساعة ،61:01
̸
يوم األغذية العاملي :اخلميس 61
القاعة الكربى يف منظمة األغذية االزحلاعة
 -1اإلطاحل
سيعقد يف إطار الدورة احلادية واألربعني للجننية األمنين الغنيذائي
العاملي ،حدث خاص بعد ظهر يوم األغذية العاملي حتت شنيعار
"االبتكاحلات يف جمال الزحلاعة األسدرية :حندو ققيدا األمدن
الغذائي االتغذية" .وينُظم هذا احلدث من جانب أماننية نننية
األمن الغذائي العاملي بالتعنياو منيع أماننية ينيوم األغذينية العنياملي
واللجنة التوجيهية للسنة الدولية للزراعة األسرية.
 -2الشكل
ستستغرق الدورة ثالث ساعات مع ترمجة فورية كاملة يف ست لغات (اإلنكليزية ،والفرنسية ،واإلسنيبانية ،والعربينية،
والروسية ،والصينية) وستُبث على اإلنرتنت .كما أنها ستتخذ شكل مناقشة تفاعلية لفريق اخلرباء من أصحاب الشنين
العديدين مع ميسر حمرتف .وسيتنلف الفريق من ممثل عن:






األمم املتحدة
االحتاد األوروبي
عضو تعينه اللجنة التوجيهية للسنة الدولية للزراعة األسرية
اجملتمع املدني
القطاع اخلاص

والفتتاح الدورة ،سيلقي رئيس ننة األمن الغذائي العاملي الكلمة االفتتاحينية ثنيم سنييعطي الكلمنية إىل ميسنير االجتمنياع
الذي سيقدم اخلرباء املشارك  .وسيُدعى كل خبري مشارك إىل التحدث ملدة أقصنياها سنيس دقنيائق للنيرد مباشنيرة علنيى
أسئلة املناقشة الواردة أدناه .ونظرا لضيق الوقت املتاح ،ال يُتوقع تقديم عروض .PowerPoint
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org

وبعد تقديم العروض ،سيطرح امليسر األسئلة على اخلرباء املشارك وسينخذ أسئلة احلاضنيرين .وميكنين تلقنيي األسنيئلة
عرب الربيد االلكرتوني أو على صفحة تويرت .وسنيعيا إىل السنيماح بنينكرب قنيدر ممكنين منين التفاعنيل ،يطلنيب منين اخلنيرباء
املشارك واملندوب التحلي باإلجياز والدقة يف مداخالتهم والبقاء يف صميم املوضوع.
 -3معلومات أساسية
تنتج أكثر من  055مليو مزرعة أسرية معظم األغذية يف العامل .كمنيا أ مسنياهمتها يف االسنيتدامة االقتصنيادية والبيئينية
واالجتماعية أساسية ملواجهة حتديات القضاء على الفقر يف املناطق الريفية ،وانعنيدام األمنين الغنيذائي ،وسنيوء التغذينية.
ولالستمرار يف تندية هذا الدور الرئيسي ،حيتاج املزارعو األسريو إىل بيئة تسمح هلم باالستثمار يف االبتكار والتعامنيل
مع املخاطر املالية املرتتبة عن ذلك ،نظرًا إىل أ املخاطر وغياب أدوات إدارة املخاطر غالبني ًا منيا يشنيكل عوائنيق رئيسنيية
أمام االبتكار .وتعين طبيعة املزارع األسرية ،اليت تعتمد على أعضاء األسرة يف ما يتعلق بإدارتها ومعظنيم القنيوة العاملنية
فيها ،أ عملية االبتكار الديناميكية ستنطوي على اعتبارات جنسانية ومشرتكة ب األجيال .كما يعنيين تننيوع املنيزارع
األسرية من حيث احلجم ،والنفاذ إىل األسواق ،واخلصائ األخرى ،أننيه جينيب وضنيع السياسنيات حسنيب الظنيروف
اخلاصة النييت تواجههنيا لتلنيف أننيواع األسنير الزراعينية .وتشنيكل نظنيم البحنيوث الشنياملة ،واخلنيدمات االستشنيارية،
ومؤسسات السوق عناصر أساسية .كما يؤدي القطاع العام دوراً مهماً يف تعزيز االبتكار املتعلنيق باملننيافع العامنية ،يفنيا يف
ذلك التغذية واالستدامة البيئية ،إضافة إىل الوصول إىل النساء ،وأصحاب احليازات الصغرية ،واجملموعنيات املمهمشنية.
ونظراً إىل أ أكثر من  05يف املائة من املزارع هنيي منيزارع أسنيرية ،فنيإ متكني هنيؤالء املنيزارع منين االبتكنيار بطريقنية
مستدامة يكتسي أهمية حمورية لتلبية الطلب املستقبلي على األغذية املغذينية ،وللقضنياء علنيى الفقنير ،واةافظنية علنيى
املوارد الطبيعية.
 -4أسئلة للمناقشة
عند حتضري املداخالت ،جيب النظر يف أسئلة املناقشة التالية:






ملاذا يتسم االبتكار بنهمية بالنسبة إىل املزارع األسرية ،من تلك اليت هلا توجه جتاري إىل مزارع الكفاف؟
كيف ميكن أ يقنيدم االبتكنيار مسنياعدة إىل املنيزارع األسنيرية لتحسني إنتنياج
األغذية املغذية وختفيف الفقر وتنم االستدامة البيئية؟
كيف ميكن أ حترص السياسات والربامج على تلبينية احتياجنيات لتلنيف
أنواع املزارع األسرية؟
كيف ميكننا أ حنرص على الشمولية يف النفاذ إىل التموينيل والتكنولوجينيات
واملمارسات من أجل السماح للمزارع األسرية باالبتكار؟
كيف ميكن أ تعمل انهات الفاعلنية منين غنيري النيدول بفعالينية منيع املنيزارع
األسرية لدعم االبتكار الذكي من أجل االستدامة؟
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 -5اثائا امواحلو أساسية
يقدم تقرير حالة األغذية االزحلاعة لعام  :2114االبتكاحل يف الزحلاعة األسرية ،الذي سيشكل وثيقة أساسية ،حتلنيي ًال
شامالً مستندا إىل األدلة للمزارع األسرية ودورها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية واالستدامة البيئية يف العنيامل .ويشنيري
إىل ضرورة أ تبتكر املزارع األسرية من أجل حتس سُبل معيشتها وحتقيق أهداف اجتماعية أوسع .غنيري أ االبتكنيار
يتطلب أكثر من إجراء من جانب املزارع وحدهم .فعلى القطاع العام – من خالل العمل الوثيق مع القطنياع اخلنياص،
واجملتمع املدني ،واملؤسسات البحثية واملعرفية واملزارع – أ خيلق بيئة تعزز قدرة املزارع على االبتكنيار بطريقنية
تنتي باملنفعة عليهم وتكو حمبذة اجتماعياً ،وتوفر احلوافز هلم للقيام بذلك .ويقدم التقرير أمثلة ملموسة وخينيارات يف
السياسات للنهوض باالبتكار يف الزراعة األسرية من أجل حتقيق تقدم حاسم يف هذه اجملاالت.
سيشكل تقرير حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل لعام  ،2114الذي يرصد نزعنيات اننيوع ،وثيقنية أساسنيية أيضنياً.
وسيتضمن نسخة حمدثة من جمموعة مؤشرات األمن الغنيذائي النييت تسنيلا الضنيوء علنيى لتلنيف أوجنيه انعنيدام األمنين
الغذائي ،إضافة إىل جزئ مواضيعي حول حوكمة األمن الغذائي والبيئة التمكينية .وتتم مناقشة هنيذه اخلصنيائ يف
احلاالت القطرية األكثر واألقل اجاحاً.
فرباير شباط  2114الذي يؤكد الدعم للسنة الدولية للزراعة األسرية.
̸
اإلعالن الوزاحلي الصاوحل يف باحليس يف 25
التوصيات اخلاصة بسياسات جلنة األمن الغدذائي العداملي بشنين االسنيتثمار يف زراعنية أصنيحاب احلينيازات الصنيغرية
لتحقيق األمن الغذائي (الدورة األربعو للجنة :عام )3502
تقرير فريا اخلرباء الرفيع املستوى التابع للذنة األمن الغذائي العاملي بشن االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات
الصغرية لتحقيق األمن الغذائي (الدورة األربعو للجنة :عام )3502
 -6النتائج
ستعد أمانة ننة األمن الغذائي العاملي ملخصاً عن احلدث لريفق بالتقرير النهنيائي للنيدورة احلادينية واألربعني للجننية
األمن الغذائي العاملي.
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