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 الدورة السابعة والعشرون للجنة الزراعة
 

متكني أصحاب احليازات الصغرية واملزارعني األسريني من احلصول على االبتكار واملعلومات  :11-2البند 
 واخلدمات االستشارية الالزمة الستدامة النظم الزراعية الغذائية 

 
 مالحظات متهيدية

 
 ،حصـــول أصـــحاب احليازات الصـــغرية واملزارعني األســـريني على االبتكار واملعلومات واخلدمات االســـتشـــارية املناســـبة ّتســـمي

حتويل الزراعة والنظم الغذائية وحتقيق أهداف التنمية املســــــــــتدامة يف ســــــــــياق عقد األمم املتحدة يف ما خص  قصــــــــــوى أمهيةً 
ئيســـــــــــــــية اليت تعيق احلصـــــــــــــــول على االبتكار واملعلومات واخلدمات التحد�ت الر  . أما)2028-2019للزراعة األســـــــــــــــرية (

ر كلفتها ومدى مالءمتها. فتتمّثل االســـــــــتشـــــــــارية إن تطوير االبتكار واملعلومات واســـــــــتخدامها و  يف توافر املعلومات وتيســـــــــّ
وث الزراعية واالرشاد بسبب الفجوة القائمة بني مقدمي اخلدمات ومستخدميها، والروابط اجملزأة واملشتتة بني البح انمقّيد

ومن شأن ذلك أن يؤدي إىل افتقار عدد كبري  بينها. الكفيلة ابجلمععن غياب اآلليات املؤسسية  الزراعي واملزارعني فضًال 
حلصول والقدرة على اات ثل هذه املعلومات واالبتكار مب وعي، إىل المنهم من صغار املزارعني يف أحناء العامل، وخاصة النساء

من املزارعني األســـــــــــــريني حول العامل ال حيصـــــــــــــلون على يف املائة  75لواقع أن التقديرات تشـــــــــــــري إىل أن ما يفوق وا .عليها
  خدمات استشارية جديرة ابلثقة.

 
وتؤدي خدمات اإلرشــــاد الزراعي واخلدمات االســــتشــــارية دورًا حامسًا يف حتســــني القدرة على الوصــــول، وســــد الفجوة بني 

واســتخدامها والوصــول إىل أكثر املزارعني ضــعًفا وبلوغ أكثر الشــرائح اســتبعاًدا بغية "عدم ترك أحد خلف توفري املعلومات 
بيد أن اجلهات الفاعلة يف جمال اإلرشـــــــــاد الزراعي واخلدمات االســـــــــتشـــــــــارية تواجه على الدوام حتد�ت تتمثل يف  الركب".

 الســــريعة رتفاعالمبوازاة ا ،االفتقار إىل البىن التحتية واإلصــــالحالتناقص الســــريع لالســــتثمارات وعدم كفاية القدرات الفنية و 
ويلزم اختـاذ عـدد من  لتوفري الـدعم الالزم للمزارعني يف العـديـد من البلـدان النـاميـة. لطلـب على هـذه اخلـدمـات ووظـائفهـال

 جمال اإلرشاد الزراعي واخلدمات ) تنمية املهارات الفنية والتنظيمية واالدارية للمنظمة يف1( :، أياإلجراءات لردم الفجوات
) وإعادة توجيه االبتكار واملعلومات واخلدمات 2االســــــــتشــــــــارية والبىن التحتية الالزمة لتقدمي اخلدمات على حنو أفضــــــــل؛ (

) وز�دة االســتثمار وتشــجيع االصــالح املؤســســي 3غذية الزراعية قادرة على الصــمود؛ (ألاالســتشــارية من أجل بناء نظم ل
بيئة  استحداث) وتقييم أداء اإلرشاد الزراعي واخلدمات االستشارية وتقدمي األدلة من أجل 4حتياجات الناشئة؛ (لتلبية اال

  لممارسات املبتكرة.ل الستحداث املشرتك) وتطوير برامج لفهم مطالب املزارعني وتيسري ا5متكينية؛ (
 

وتضـــطلع منظمة األغذية والزراعة بدور هام يف تقدمي توصـــيات وخطوط توجيهية وأدوات يف جمال الســـياســـة العامة لتذليل 
تلك التحد�ت ومساعدة األعضاء من خالل ردم الفجوة وجعل املعلومات واخلدمات االستشارية شاملة ومتوفرة ومتيّسرة 

  ومعّقدة جلهةحتســــــــــــني الدعم يف ســــــــــــياق بيئة معوملةٍ  بغية. و ينيســــــــــــر األ زارعنياملو الكلفة ألصــــــــــــحاب احليازات الصــــــــــــغرية 
  قصـــوىامليدانية أمهيةً  هاالرئيســـي ومكاتب هاتعزيز قدرات املنظمة يف مقر  يكتســـيديناميكيات الســـوق والرقمنة وتغّري املناخ، 

 لتحقيق كامل إمكا�هتا.
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 :القيام مبا يلي وإن اللجنة مدعوة إىل
 

تعزيز اجلهود الرامية إىل ردم الفجوة بني توليد املعلومات وتوفري لبشــأن االجتاهات املتجددة  اتلتوجيهإعطاء ا •
دفع عجلة  يفاخلدمات واســـتخدامها من قبل املزارعني األســـريني من أصـــحاب احليازات الصـــغرية، للمســـاعدة 

 املتحدة للزراعة األسرية. ويف تنفيذ عقد األمم ،2030التقدم يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة خلطة عام 

وتشجيع األعضاء على إصالح نظم املعلومات واالبتكار واإلرشاد الزراعي واخلدمات االستشارية لديهم، مع  •
 .على حنو أفضل مراعاة القضا� الناشئة والتطورات اجلديدة وفهم احتياجات املزارعني

ول الشــــــــامل على االبتكار واملعلومات والتوصــــــــية أبن ميّكن األعضــــــــاء وأصــــــــحاب املصــــــــلحة املعنيون احلصــــــــ •
واخلدمات االســـتشـــارية من جانب املزارعني األســـريني أصـــحاب احليازات الصـــغرية، وحتســـني مشـــاركة املزارعني 

يف االســتحداث املشــرتك  ،اإلرشــاد الزراعي واخلدمات االســتشــارية جمال ومجيع اجلهات الفاعلة ذات الصــلة يف
 واملعارف لغا�ت صنع القرار.للممارسات املبتكرة واملعلومات 

 

 ورئيس وحدة البحوث واإلرشاد كبري املسؤولني الزراعيني،  Selvaraju Ramasamy السيد
 


