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اتصاالت أكثر ميكن طباعة هذه الوثيقة عند الطلب انسجامًا مع مبادرة منظمة األغذية والزراعة للحد قدر املستطاع من أثرها على البيئة وتشجيع 
 www.fao.org وميكن االطالع على واثئق أخرى على موقع املنظمة مراعاة للبيئة.
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 اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر
 األدىن للشرق 

 

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020مارس/آذار  4-2مسقط، سلطنة ُعمان، 

 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 
     

  املوجز
األدىن ومشال أفريقيا، على غرار مناطق أخرى من العامل، سلسلة من التحدايت املتصلة ابألمن الغذائي يواجه إقليم الشرق 

 والتغذية والنمو السكاين السريع واتساع التوسع احلضري وتدين إنتاج األغذية وتدهور حالة املوارد الطبيعية النادرة أصاًل.
ومما ال شّك فيه أّن االجتاهات احلالية غري قابلة لالستدامة  غري املناخ.وتتفاقم هذه التحدايت بفعل النزاعات واهلجرة وت

ما مل يتم التصدي هلا على النحو الصحيح وهي قد تؤدي إىل مضاعفة هذه التحدايت وإعاقة حتقيق أهداف التنمية 
فصغار املزارعني  ت املذكورة.ويعّد صغار املزارعني األسريني من بني اجملتمعات األكثر عرضة ألي من الصدما املستدامة.

اليت تعيق إنتاجيتهم  داألسريني، رغم توفريهم القسم األكرب من اإلنتاج الزراعي يف اإلقليم، يواجهون عدًدا من القيو 
ويتمثل هدفه األساسي يف الرتويج  2019وقد أُطلق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية يف عام  ورحبيتهم وسبل عيشهم.

ويسعى املكتب اإلقليمي للشرق عيش اهلامة هذه وتعميم اإلجراءات لتوفري دعم شامل للمزارعني األسريني. لسبل ال
األدىن ومشال أفريقيا التابع ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة(، ابلتعاون مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

األسرية يف اإلقليم ومواءمة عمله مع خطة العمل العاملية اخلاصة هبذا العقد وتكييفه إىل إطالق عقد األمم املتحدة للزراعة 
أما النتائج املنشودة فتتمثل يف جمموعة من اإلجراءات اإلقليمية امللموسة اليت ميكن إسناد األولوية  مع السياق اإلقليمي.

ع السياسات واالستثمارات العامة الرامية إىل دعم هلا على املستوى الوطين وتوفري الدعم اإلقليمي هلا من أجل تشجي
  الزراعة األسرية مع مراعاة خمتلف القيود واحملددات املرتبطة ابلسياق احمللي. 

http://www.fao.org/
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 قرتح على املؤمتر اإلقليمي اختاذهااإلجراءات اليت يُ 
  يوصى املؤمتر اإلقليمي مبا يلي: 

  الرتحيب بعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية؛ -1
وتشجيع البلدان على االستفادة من الزخم الكامن وراء عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية والتشجيع على وضع  -2

 السياسات واالستثمارات العامة لدعم الزراعة األسرية وتنفيذها ورصدها؛
عمل إقليمية  ةخطودعوة كل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية إىل قيادة عملية وضع  -3

 الوطنية مبا يتماشى مع عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية.  ري الدعم للبلدان من أجل وضع خطط عملهاوتوف

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 أمانة املؤمتر اإلقليمي

FAO-RNE-NERC@fao.org 
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 2030 الزراعة األسرية وخطة عام -أولا 

يتيح عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية فرصة مميزة لألمم املتحدة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة بصورة  -1
وسوف يساهم وضع الزراعة األسرية وسائر مناذج اإلنتاج األسري يف صميم التدخالت  شاملة وتعاونية ومتسقة.

دار فيه املوارد الطبيعية بصورة مستدامة وال ُيرتك فيه أحدهم لفرتة عشر سنوات يف بناء عامل خاٍل من اجلوع والفقر تُ 
  . 2030ويدعم بذلك عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية تنفيذ خطة عام  خلف الركب.

 ون يف خمتلف أحناء العامل بقدرة فريدة على أتدية دور فاعل رئيسي يف اسرتاتيجيات التنمية.ويتمتع املزارعون األسريّ  -2
والزراعة األسرية هي حبد ذاهتا الشكل املهيمن من أشكال اإلنتاج الغذائي والزراعي يف كل من البلدان النامية 

ونظرًا إىل  .1يف املائة من األغذية يف العامل من حيث القيمة 80واملتقدمة على السواء، حيث يبلغ إنتاجها زهاء 
ط متالزم بني املزرعة واألسرة، وإنتاج األغذية واحلياة داخل املنزل، الطابع املتعدد األبعاد للزراعة األسرية، مثة تراب

  وملكية املزارع والعمل، واملعارف التقليدية واحللول الزراعية املبتكرة. 
وإّن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، إقرارًا منها ابلدور الرئيسي الذي تؤديه الزراعة األسرية وقدرهتا على حتقيق التنمية  -3

ومت  عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية خالل دورهتا الثانية والسبعني. 2028-2019ستدامة، أعلنت الفرتة امل
تشكيل اللجنة التوجيهية الدولية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية لإلشراف على إحياء هذا العقد وهي حتظى 

ويشكل العقد إطارًا تعمل من  والصندوق الدويل للتنمية الزراعية.بدعم األمانة املشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة 
خالله البلدان على وضع السياسات العامة وأتمني االستثمارات لدعم الزراعة األسرية واملسامهة يف حتقيق أهداف 

ميع أشكاله وأبعاده وهو يتناول الزراعة األسرية من منظار شامل بغية استئصال الفقر يف الريف جب التنمية املستدامة.
 مع إيالء دور مركزي ألهداف التنمية املستدامة يف املرحلة االنتقالية حنو نظم غذائية وجمتمعات أكثر استدامة.

وحرًصا على ضمان جناح هذا العقد، ال بد من أن ترتافق اإلجراءات مع سياسات متسقة ومشرتكة بني القطاعات 
  األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية الزراعية والريفية. وأن تسعى يف الوقت نفسه إىل معاجلة 

مشارًكا  448وشارك يف املناسبة  .2019مايو/أاير  29وقد متّ إطالق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية يف روما يوم  -4
مزارًعا أسراًي وممثلون عن اجملتمع املدين واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص )مبا يف ذلك املؤسسات  216من بينهم 

 بلًدا.  113مندواًب من  232الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات الكربى واملؤسسات االجتماعية واالحتادات( و
إىل اإلسراع يف اإلجراءات املتخذة بصورة مجاعية وكانت إحدى أهّم نتائج العقد خطة العمل العاملية اليت تسعى  -5

 ومتسقة وشاملة لالستفادة من طاقات املزارعني األسريني ابعتبارهم جهات فاعلة رئيسية يف التنمية املستدامة.
ال للزراعة األسرية مراعاة خصوصياهتا اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية وبلورة تدخالت ويتطلب توفري دعم فعّ 

االعتماد على املوارد  حبسب السياق تركز على املزااي املالحظة جملموعات املزارعني األسريني املعنيني، مبوازاة ددةحم
وتشكل خطة العمل العاملية أداة إلقامة روابط مع العمليات اجلارية والُنهج املوصى هبا حيث  والقدرات املتاحة.

ية وسبل العيش املستدامة، إضافة إىل دعم وضع االسرتاتيجيات وتنفيذها توجد ابلفعل الزراعة األسرية والتنمية الريف
  على املستوايت العاملية واإلقليمية والوطنية واحمللية. 

                                                      
 :)متاح على الرابط روما. االبتكار يف الزراعة اأُلسرية. حالة األغذية والزراعة. .2014 منظمة األغذية والزراعة.  1
 )i4040a.pdf-http://www.fao.org/3/a) 

http://www.fao.org/3/a-i4040a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4040a.pdf
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وتدعو خطة العمل العاملية البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات التنفيذ اخلاصة هبا من خالل حتديد غاية طموحة تتمثل  -6
وبعدما مّت إطالق العقد على املستوى  .2024املستوى العاملي حبلول سنة وطنية على عمل يف إعداد مائة خطة 

من البلدان قد انتقلت ابلفعل  30ومما حيدو على األمل مالحظة أّن أكثر من  العاملي، دخل فورًا يف مرحلة التنفيذ.
ها الوطنية للزراعة األسرية، مبا يف ذلك االستثمارات اليت عمل إىل مرحلة التنفيذ وابشرت العمل على إعداد خطط

  سيتم نقلها إىل برامج التنمية الريفية والتزامات خمتلف املؤسسات احلكومية. 
وقد مّت إطالق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية على املستوى اإلقليمي يف مكتب املنظمة اإلقليمي ألمريكا  -7

ووافقت كّل  بدعم من الصندوق الدويل للتنمية الزراعية. 2019الالتينية والبحر الكارييب خالل شهر أغسطس/آب 
الربتغال وتوغو ومجهورية  يف حني أنّ ها الوطنية؛ عمل على خططاجلمهورية الدومينيكية وغامبيا إندونيسيا وبريو و من 

وسرياليون وغاان والفلبني والسنغال املتعددة القوميات بوليفيا دولة و الكونغو الدميقراطية ومجهورية تنزانيا املتحدة 
 خطط عملها على إعداد مسودة ومايل واملكسيك ونيبال والنيجروكولومبيا  وكوت ديفوار وكوستاريكاوالكامريون 

 الوطنية مبا يتماشى مع خطة العمل العاملية.       

 ركائز عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية  -اثنيا
إّن البنية اإلمجالية خلطة العمل العاملية هي بنية شاملة تتناول خمتلف ركائزها قضااي متصلة بصورة مباشرة أبهداف  -8

ات التنمية املستدامة على غرار بناء القدرة على الصمود ومعاجلة أوجه عدم املساواة وزايدة اإلنتاجية ومتكني اجملتمع
ويقوم العقد على ركائز سبع تتمحور حول جوانب خمتلفة من دعم املزارعني  احمللية واملسامهة يف التنمية املستدامة.

  وهذه الركائز هي:  األسريني يف كل من البلدان النامية واملتقدمة على حد سواء.
 

 توفري بيئة سياساتية مشجعة لتعزيز الزراعة األسرية  الركيزة األوىل:
دف هذه الركيزة إىل بناء سياسات واستثمارات وأطر مؤسسية داعمة للزراعة األسرية وتنفيذها على املستوايت هت -9

وهو يسعى احمللية والوطنية والدولية استناًدا إىل احلوكمة الشاملة والفعالة والبياانت احلسنة التوقيت واجملدية جغرافًيا. 
واالستثمارات من جانب الدول واجلهات الفاعلة من غري الدول وإقامة  كذلك إىل ضمان استدامة االلتزام السياسي

تعاون وشراكات دولية ووطنية وحملية وتعزيز القائم منها للرتويج للحقوق املتصلة ابلزراعة األسرية ودورها املتعدد 
 الوظائف. 

 
 إىل آخر. دعم الشباب وضمان استدامة الزراعة األسرية من جيل مشرتكة الركيزة الثانية:

تسعى هذه الركيزة إىل ضمان استدامة الزراعة األسرية من خالل متكني الشباب من النفاذ إىل األراضي واملوارد  -10
الطبيعية األخرى واملعلومات والتعليم والبىن التحتية واخلدمات املالية واألسواق وعمليات رسم السياسات املتصلة 

من نقل األصول الزراعية امللموسة وغري امللموسة من جيل إىل آخر وحتفيز وهي تسعى أيًضا إىل االستفادة  ابلزراعة.
قدرات املزارعني الشباب على ربط املعارف التقليدية واحمللية ابألفكار املبتكرة لكي يصبحوا جهات فاعلة يف التنمية 

 الريفية الشاملة. 
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 . تشجيع املساواة بني اجلنسني يف الزراعة األسرية والدور الرائد للمرأة الريفية مشرتكة الركيزة الثالثة:
تسعى هذه الركيزة إىل دعم الصكوك واإلجراءات املشجعة إلعمال حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني يف جمال  -11

ل تعزيز املنظمات النسائية وهي تسعى كذلك إىل تشجيع املساواة بني اجلنسني من خالاإلنتاج الغذائي والزراعي. 
وتشجيع التمكني الذايت واستقاللية املرأة ومساعدهتا بغية زايدة فرص احلصول على املوارد اإلنتاجية واملالية والتحكم 
هبا، ال سيما األراضي، إضافة إىل النفاذ إىل املعلومات واحلماية االجتماعية واألسواق وفرص العمل والتعليم وخدمات 

وتسعى هذه الركيزة أيًضا إىل تشجيع مشاركة املرأة على أكمل وجه  .املراعية للجنسنيناسبة والتكنولوجيا اإلرشاد امل
 يف العمليات املتصلة ابلسياسات. 

 
تعزيز منظمات املزارعني األسريني والقدرة على توليد املعارف ومتثيل املزارعني وتوفري خدمات  الركيزة الرابعة:

 شاملة يف التسلسل الريفي احلضري 
تسعى هذه الركيزة إىل تعزيز تنظيم املزارعني األسريني )الذايت( ضمن املؤسسات الريفية كافة، مبا يف ذلك االحتادات  -12

وهي تسعى من خالل ذلك إىل تعزيز قدراهتا كعوامل تغيري؛ وحتسني عملية  املدين. والتعاونيات ومنظمات اجملتمع
توليد املعارف واخلدمات ونشرها للحفاظ على التنوع االقتصادي واالجتماعي والثقايف والبيئي يف املناطق الريفية 

فة يف عمليات صنع القرارات على ضمن ترابط متجانس مع املناطق احلضرية؛ وتعزيز مشاركة املزارعني األسريني اهلاد
 املستوايت كافة. 

 
حتسني اإلدماج الجتماعي والقتصادي للمزارعني األسريني واألسر املعيشية الريفية  الركيزة اخلامسة:

 واجملتمعات احمللية وقدرهتا على الصمود ورفاهها
تتمحور هذه الركيزة حول النهوض بسبل عيش املزارعني األسريني وزايدة قدرهتم على الصمود يف مواجهة املخاطر  -13

وهي تُعىن أيًضا بنفاذ اجملتمعات احمللية الريفية إىل اخلدمات االجتماعية واالقتصادية األساسية من خالل  املتعددة. 
بيئية املتعددة للمزارعني األسريني والتشجيع على إعمال حقوق معاجلة أوجه الضعف االجتماعية واالقتصادية وال

وتسعى من مّث إىل التشجيع على تنويع اإلنتاج من أجل خفض املخاطر وحتسني استهالك األغذية  اإلنسان. 
إىل  الصحية واملغذية وتوسيع نطاق إنتاج املزارعني األسريني وتنويعه وزايدة الفرص االقتصادية املتاحة هلم للنفاذ

 األسواق الشاملة والعادلة وإىل األنشطة املدرّة للدخل. 
 

 تشجيع استدامة الزراعة األسرية لبناء نظم غذائية قادرة على الصمود يف وجه تغري املناخ الركيزة السادسة.
تسعى هذه الركيزة إىل زايدة فرص حصول املزارعني األسريني على األراضي واملياه واملوارد الطبيعية األخرى وترشيد  -14

وهذا من شأنه أن حيّسن القدرة على الصمود يف وجه تغري املناخ وأن  إدارهتا بغية تعزيز اإلنتاج املستدام واملتنوع. 
عة األسرية وأن يشّجع قيام بيئة يف األسواق تشّجع بدورها سالسل اإلمداد حيّفز اإلنتاجية والنشاط االقتصادي للزرا

وتقّر هذه الركيزة أيًضا أبمهية معارف السكان األصليني  الغذائي القصرية ويولد فرص عمل جديدة يف املناطق الريفية. 
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من الناحية الثقافية مبا يساهم يف قيام  واملعارف التقليدية وترّوج هلا وتعزز توافر األغذية املتنوعة واملغذية واملناسبة
 نظم غذائية وأمناط صحية مستدامة وقادرة على الصمود وشاملة يف كل من املناطق الريفية واحلضرية على السواء. 

تعزيز تعدد أبعاد الزراعة األسرية للرتويج لالبتكارات الجتماعية واملسامهة يف التنمية  الركيزة السابعة.
 النظم الغذائية اليت حتمي التنوع البيولوجي والبيئة والثقافة. اإلقليمية و 

تتمحور هذه الركيزة حول االستفادة من قدرات املزارعني األسريني حلماية البيئة واحلفاظ على تنوع النظم اإليكولوجية  -15
وهي ُتربز دورهم يف تشجيع االبتكار االجتماعي والفرص االقتصادية واحللول يف واملوارد الوراثية والثقافة واحلياة. 

األسواق اليت تعتمد على خدمات املزارعني األسريني وعمليات اإلنتاج والتجهيز ذات الصلة طبًقا خلصائص حمددة 
قتصادية ومحاية املمارسات تتعلق ابجلودة؛ وهو ما يتيح تنويع االستهالك الغذائي بقدر أكرب يف ظل زايدة الفرص اال

 واملعارف التقليدية والتنوع البيولوجي واملسامهة يف التنمية اإلقليمية. 
 

وجيري تطبيق هذه الركاز من خالل قائمة وافية من األنشطة املنفذة بطرق عّدة مبا فيها مجع البياانت عن مواضيع  -16
من  لكن ال بدّ صممة خصيًصا جملموعات مستهدفة. معينة وخدمات املشورة واإلرشاد وأنشطة التواصل والدعوة امل

مواءمة خطة العمل العاملية على املستويني اإلقليمي والقطري لكي تنجح يف حتقيق أهداف عقد األمم املتحدة 
  للزراعة األسرية.

 

 عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية يف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا  -اثلثاا
الشرق األدىن ومشال أفريقيا، شأنه شأن مناطق أخرى من العامل، سلسلة من التحدايت املتصلة ابألمن  يواجه إقليم -17

الغذائي والتغذية والنمو السكاين السريع والتوسع احلضري املتزايد وتدين إنتاج األغذية وتدهور املوارد الطبيعية 
ومما ال شّك فيه أّن االجتاهات  واهلجرة وتغري املناخ.وتتفاقم هذه التحدايت بفعل النزاعات  الشحيحة يف األساس.

احلالية غري قابلة لالستدامة ما مل يتم التصدي هلا على النحو الصحيح وهي قد تؤدي إىل تفاقم التحدايت املذكورة 
ألي من  عّد صغار املزارعني األسريني من بني اجملتمعات األكثر عرضةويُ وإعاقة حتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

يف املائة من اإلنتاج الزراعي يف اإلقليم،  80فصغار املزارعني األسريني، رغم توفريهم أكثر من  الصدمات املذكورة.
 يواجهون عدًدا من القيود اليت تعيق إنتاجيتهم ورحبيتهم وسبل عيشهم.

املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة  2015ويف إقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا، أطلقت منظمة األغذية والزراعة يف عام  -18
األسرية الصغرية النطاق وهي تتيح للبلدان إطارًا متسًقا لتشجيع استدامة الزراعة الصغرية النطاق كوسيلة للحد من 

ز هذه املبادرة على برانمج شامل لتطوير وتركّ  الفقر يف الريف والنهوض بسبل عيش اجملتمعات األشد عرضة للخطر.
وتعمل هذه املبادرة من خالل هنجها املتكامل بشكل مباشر مع احلكومات الزراعة األسرية الصغرية النطاق. 

وتصّب  وأصحاب احليازات الصغرية والتعاونيات واملؤسسات الريفية النظامية وغري النظامية ومنظمات املنتجني.
 االت عمل رئيسية ثالثة هي: اسرتاتيجيتها يف جم
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ابتكار ممارسات مستدامة ومبتكرة لتحفيز اإلنتاج الزراعي للمزارعني األسريني على نطاق صغري  -1
 واالحتادات التابعني هلا؛

خلق فرص عمل الئقة يف الريف وآليات مكّملة للحماية االجتماعية لصغار املزارعني األسريني كافة  -2
 وإعطاء حوافز هبذا الصدد؛

زيز قدرات املنظمات واملؤسسات الريفية لزايدة قدرة صغار املزارعني األسريني على النفاذ إىل اخلدمات تع -3
 واألسواق الريفية. 

وتركز املبادرة اإلقليمية من خالل جماالت العمل الرئيسية الثالثة هذه على األبعاد املتعددة للمزارعني األسريني وهي  -19
كائز خطة العمل العاملية لعقد األمم املتحدة للزراعة األسرية بفعل تركيزها على ما جمدية بصورة خاصة ابلنسبة إىل ر 

 يلي: 
تنمية الزراعة الصغرية النطاق بشكل مستدام وقادر على الصمود وبلورة اخليارات السياسات الكفيلة  -أ

  بتحسني اإلنتاجية وجودة اإلنتاج الصغري النطاق وقيمته املضافة؛
  الئق يف الريف، خاصة لدى الشباب؛تشجيع فرص العمل ال -ب
دعم احلماية االجتماعية لصغار املزارعني واخلدمات الريفية ونفاذهم إىل األسواق مبا يكفل النمو  -ج

 االقتصادي الشامل الذي يعود ابلنفع على صغار املزارعني وجمتمعاهتم الريفية. 
األسرية إمنا هي أيًضا فرصة ملواءمة األولوايت الوطنية مع وإّن الفرصة املتاحة لتعميم عقد األمم املتحدة للزراعة  -20

ي خطة العمل العاملية دورًا إرشاداًي هاًما من خالل التوصية بسلسلة إجراءات وتؤدّ  جماالت عمل املبادرة اإلقليمية.
على االبتكارات  ويرّكز العقد أيًضاإشارية لالسرتشاد هبا عند وضع اخلطط واالسرتاتيجيات على خمتلف املستوايت. 

ل هذا حاجة متنامية لبلدان إقليم الشرق األدىن ويشكّ  ال سيما االجتماعي منها، يف سياق الزراعة الصغرية النطاق.
ومشال أفريقيا من أجل زايدة االستثمارات يف احللول املبتكرة وتكييفها وهي متاًما الرؤية اليت تنطوي عليها خطة 

نطلق، فإّن املبادرة اإلقليمية يف موقع خيّوهلا التكيف مع االجتاهات الراهنة وتقدمي الدعم ومن هذا امل العمل العاملية.
 املباشر للبلدان من أجل تطوير بعض أنواع التكنولوجيا اليت قد تبدو حافلة ابلتحدايت للوهلة األوىل، وتطبيقها.

صاهلا إىل البلدان وهو الدور الذي من املفرتض سم البحوث العاملية يف جمال التطوير أبمهية خاصة وال بد من إيوتتّ 
  أن يؤديه اجملتمع الدويل. 

 آفاق املستقبل  -رابعاا
يف ظّل الفرصة املتاحة للعمل على املستوى اإلقليمي لتشجيع األنشطة اليت من شأهنا أن تعزز الزراعة األسرية،  -21

وال تكمن أمهية هذا  األسرية على املستوى اإلقليمي.سوف ُتطلق املبادرة اإلقليمية عقد األمم املتحدة للزراعة 
مه من دعم للبلدان احلدث فقط يف إبراز جدوى الزراعة األسرية الصغرية النطاق وإسناد األولوية هلا، بل يف ما تقدّ 

ًدا إىل لوضع السياسات العامة وأتمني االستثمارات للزراعة األسرية، ابإلضافة إىل إعداد خطط العمل الوطنية استنا
األولوايت وابالسرتشاد خبطة العمل العاملية وبدعم من املبادرة اإلقليمية ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل 

وسيجري هذا احلدث على شكل حلقة عمل رفيعة املستوى من املزمع  للتنمية الزراعية يف جماالت التنمية الرئيسية.
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أن تقارب عملية إطالق العقد على املستوى اإلقليمي بني األولوايت الوطنية ومن املتوقع  .2020عقدها خالل سنة 
ا النتائج املنشودة من أمّ  بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق واملوارد اإلقليمية وخطة العمل العاملية اخلاصة ابلعقد.

 هذا احلدث فهي: 
 :اليت تقدمها على املستويني الوطين واإلقليمي على توعية شركاء املنظمة ابملسامهة الفاعلة  النتيجة األوىل

 نطاق اإلقليم ككّل من خالل املبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق؛
 :إعداد خطة عمل إقليمية إلقليم الشرق األدىن ومشال أفريقيا وحتديد املخرجات واألنشطة  النتيجة الثانية

 تحدة للزراعة األسرية؛الرئيسية يف إطار عقد األمم امل
 :حتديد اجلهات الفاعلة املعنية مبا يف ذلك الشبكات للمصادقة على خطة العمل اإلقليمية  النتيجة الثالثة

اخلاصة ابملبادرة اإلقليمية بشأن الزراعة األسرية الصغرية النطاق وإطالقها مبا يتماشى مع خطة العمل 
 العاملية اخلاصة ابلعقد.


