
CFS 2013/40/3  

September 2013 

 

(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRيمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 

 www.fao.orgاالطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة 

 

 
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي
 

 األربعونالدورة 

 3112أكتوبر/تشرين األول  11-7روما، إيطاليا، 

 االستثمار في زراعة مائدة مستديرة حول السياسات: 
 والتغذيةالحيازات الصغيرة لتحقيق األمن الغذائي  أصحاب

 
 

 إّن اللجنة: 
 

"باالستتثمار فتي اراعتة أبت ا  الذي قام به فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني  لترّحب بالعم
 )فريتتق الخبتتراء( وبتتالتقرير الصتتادر عنتته الصتتريرة لت قيتتق األمتتن الرتتذائي والترذيتتة" تال يتتااا
 .1ات اللجنةتوبيها مساهمة هامة في بما بدر عنه من نتائج على اعتبار بوترحّ 

 
"كيفيتتة تعزيتتز األمتتن الرتتذائي واالستتتثمارات الزراعيتتة  حتتو عتتن متتداوالت اللجنتتة بتتالتقرير تتتذّكر 

المراعيتتتة ألبتتت ا  ال يتتتااات الصتتتريرة" فتتتي دورتالتتتا الستتتابعة والثالثتتتين المنعقتتتدة فتتتي  تتتالر 
والعديتد  ال سيما اإلقرار بأّن المزارعين أب ا  ال يتااات الصتريرة،، 1122أكتوبر/تشرين األو  

متتنالم متتن النستتاء، يتتادون دوراً مركزيتتاً بالنستتبة إلتتى األمتتن الرتتذائي م ليتتاً وفتتي العتتالم ككتتّل. وهتتم 
المستتثمرون الرئيستتيون فتي اراعتتتالم. وتتوفر اراعتتة أبت ا  ال يتتااات الصتريرة مجموعتتة متتن 

دارة الفوائد األخرى مثل المساعدة علتى الم افظتة علتى فترع العمتل وال تد متن الفقتر وتعزيتز اإل
   المستدامة للموارد الطبيعية.

                                                 
 لجنة وأعضائالا والمشاركين فيالا وأمانتالا.إّن اآلراء المعبّر عنالا في تقرير فريق الخبراء ال تعبّر بالضرورة عن آراء ال  1
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وإّن اللجنتة، حربتاً منالتا علتى موااالتة القيتود المفرو تة علتى االستتثمارات الزراعيتة ألبتت ا  
التي توااالالا النساء والشتبا ، مع التركيز بشكل خاع على القيود  ،بشكل عام ال يااات الصريرة

ومنظمتتات أبتت ا  ال كومتتات  تشتتّجع وبالتتتالي حربتتاً علتتى النالتتوا بتتاألمن الرتتذائي والترذيتتة،
منظمتتات )ال يتتااات الصتتريرة وأبتت ا  المصتتل ة اآلختترين علتتى المستتتويين التتوطني والتتدولي 

 :يما يل علىوالقطاع الخاع والشركاء الدوليين في التنمية( الم لية  منظماتالالمجتمع المدني و
 

 التي تستند إليهاالبراهين سياسات وطنية والحوكمة الزراعية والتشجيع على وضع 
 
 وتنتتدرف فتتي إطتتار التنميتتة والنمتت تكتتوين رةيتتة قطريتتة لزراعتتة أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة (2)

واستتع وتضتتع اراعتتة أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة بصتتورة  وطنتتيالزراعتتي علتتى نطتتا  
أب ا  ال يااات الصتريرة فتي  شركراسخة  من سياسات واستراتيجيات متكاملة تضّم وت  

المتزارعين متن  اميتع أبت ا  المصتل ة ال ستيما دد معالمالتا بالتعتاون متعأسوا  فعالة وت ت
التنميتة المستتدامة فتي ستيا   ،وممثلتيالم لالتاأب ا  ال يااات الصريرة والمنظمتات التتابعين 

 عمليات وخطوط توايالية وطنية وعالمية  فافة خابة بالسياسات ومستندة إلى ال قو . و
 
الريفيتة ال ضترية والسياستات القطاعيتة الزراعيتة و إعادة النظتر فتيانطالقاً من هذه الرةية،  (1)

نفتتاأ أبتت ا  ال يتتااات لتتترويج لواالستتتراتيجيات والميزانيتتات، متتع إيتتالء عنايتتة خابتتة ل
وإلتتى األستتوا  الم ليتتة والوطنيتتة إلتتى أبتتو  اإلنتتتاف  -ال ستتيما النستتاء متتنالم  –الصتتريرة 
وختتتدمات التتتدعم فتتتي لب تتتوا والتكنولوايتتتا اوحصتتتولالم علتتتى التتتتدريب الكتتتافي وواإلقليميتتتة 
 المزارع. 

 
المتعتتتددة المراعيتتتة للمستتتاواة بتتتين الجنستتتين ودعتتتم استتتتعراا السياستتتات واالستتتتراتيجيات  (3)

القطاعتتتات والشتتتاملة ألبتتت ا  ال يتتتااات الصتتتريرة، وتمويلالتتتا وتطبيقالتتتا، علتتتى أن يتتتادي 
الصتندو  التدولي للتنميتة الزراعيتة الشركاء الدوليون في التنمية دوراً داعماً خاباً، ال ستيما 

ومنظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والبنك الدولي ووكاالت التمويتل الثنائيتة 
 ومصارف التنمية اإلقليمية. 

 
 اإلستتتراتيجيةإدراف مستتألة المستتاواة بتتين الجنستتين وتمكتتين المتترأة فتتي الرةيتتة القطريتتة وفتتي  (4)

وتلبيتة االحتيااتات الم تددة والتصتدي  للنستاءالتنمية والزراعة لدعم الدور ال يوي الخابة ب
 . على حد سواء يااات الصريرة المزارعين من أب ا  الللقيود التي تعترا النساء و

 
من الخوا في اراعة أب ا  ال يااات من راا  ونساء تمنع الشبا   التيلقيود لالتصدي  (5)

التتدخالت علتى الريفية غير الزراعية المتصلة بالا، وألك من ختال  الصريرة وفي القطاعات 
 .. ويشمل هذا تطوير نظم التثقيف والتدريب في الريفسياساتمستوى ال

 
استكشتتاف التنميتتة الميدانيتتة الشتتاملة اررافيتتاً كمقاربتتة للتنستتيق الفعتتا  لالستتتثمارات العامتتة  (6)

ة أب ا  ال يااات الصتريرة، فضتالً عتن والخابة المشتركة بين القطاعات، ال سيما اراع
   االقتصاد خارف المزرعة.

 
متن ختال  مقاربتة متعتددة القطاعتات تركتز بصتورة خابتة علتى ت سين ال وكمتة الزراعيتة  (7)

اراعة أب ا  ال يااات الصريرة، بما يكفل مشاركة اميع المنظمتات المعنيتة ال ستيما تلتك 
التي تمثل المزارعين أب ا  ال يااات الصريرة. ويقوم هذا على ابتكار حلتو  مناستبة لكتل 

امتة والخابتة المراعيتة ألبت ا  ال يتااات سيا  من السياقات بالنسبة إلى االستتثمارات الع
أفريقيتتا  يفتت ةالزراعيتت ةللتنميتت لالبرنتتامج الشتتامالصتتريرة. ودراستتة التجتتار  علتتى غتترار 

 .جبرام من اوغيرهم يالرذائالبرنامج العالمي للزراعة واألمن و
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تلتتك تشتتجيع االعتتتراف القتتانوني ب قتتو  المتتزارعين أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة واحتتترام  (8)

بمتتا فتتي ألتتك حتتق التنظتتيم التتديمقراطي وإستتماع بتتوتالم فتتي ال تتوارات بشتتتأن  – قتتو  ال
و تترورة تعزيتتز منظمتتات  – السياستتات، متتع تتتأمين التمثيتتل الجنستتاني والعمتتري المتتتواان

المتتزارعين بريتتة ت قيتتق ألتتك. وبنتتاء التتدعم السياستتي متتن ختتال  عمليتتات تشتتاركية  تتاملة 
با  والقطتتتاع الختتتاع والمنظمتتتات التمثيليتتتة ألبتتت ا  ال يتتتااات الصتتتريرة والنستتتاء والشتتت

  األخرى.
 
، بما يشمل البيانات المواعة ب سب ت سين عملية امع البيانات و فافيتالا وفرع النفاأ إليالا (9)

وإاراء عمليات ت ليل قائمة على البراهين لتوثيق حالة اراعة أب ا  ال يااات  الجنسين. 
ود المتصلة بالا، ومسارات ت ّولالتا ومستاهماتالا فتي وال وافز والقيبمختلف أنماطالا الصريرة 
 األمن الرذائي والترذية. ت قيق 

 
 والتكنولوجيا الحصول على األصول والسلع العامة والخدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد

 
 الحصول على األصول

 
البتذور التتي على  -ال سيما المزاِرعات  –حصو  أب ا  ال يااات الصريرة  التشجيع على (21)

ي تااون إليالتا، بالنستبة إلتى الم ابتيل الم ليتة واألنتواع ال ديثتة علتى حتد ستواء، وقتدرتالم 
علتتى التتت كم بتتوفير التتدعم لصتتون المتتوارد فتتي موقعالتتا الطبيعتتي وخاراتته وتطتتوير التنتتوع 
البيولتتواي الزراعتتي متتن قبتتل أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة أنفستتالم ومتتن قبتتل نظتتم الب تت  

فترع  تفق وأهداف الزراعة المستدامة والممارسات الجيدة أات الصلة. وخلقواإلر اد بما ي
إل راك المزارعين أب ا  ال يااات الصريرة في اآلليات والعمليات الدولية لل صو  على 
 المتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوارد الوراثيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

 لألغذية والزراعة.
 
علتى كفالتة  السعي إلى  تمان ال وكمتة المستاولة لألرا تي والمتوارد الطبيعيتة متع التركيتز (22)

لخطتتوط لفتترع النفتتاأ وال يتتااة ألبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة، ال ستتيما النستتاء متتنالم، طبقتتاً 
التوايالية الطوعيتة بشتأن ال وكمتة المستاولة ل يتااة األرا تي ومصتايد األستماك والرابتات 
فضالً عن تدابير أخرى تقودها البلدان وتسعى إلى األهداف نفستالا. وينبرتي أن تكتون ال لتو  

متتع االلتزامتتات المواتتودة التتتي نصتتق عليالتتا القتتوانين بكتتل بلتتد وبكتتل ستتيا  ومتستتقة  خابتتة
الدولية والوطنية. ويتصل بالتذا أيضتاً ال ااتة إلتى تعزيتز الماسستات الم ليتة المعنيتة بتنظتيم 

  النفاأ إلى الموارد الطبيعية واستخدامالا، ال سيما من قبل أب ا  ال يااات والنساء. 
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 والخدمات االجتماعية والبحوث واإلرشاد والتكنولوجيا لعامةالحصول على السلع ا
 
تقديم ما يكفي من استثمارات عامتة وتشتجيع االستتثمارات الخابتة فتي مجموعتة ميتادين متن  (21)

لتتدعم االستتتثمارات الخابتتة بأبتت ا  ال يتتااات  خابتتةارة الميتتاه وبتتون التربتتة بينالتتا: إد
والطاقة والبنى الت تيتة للمناولتة متا بعتد  الفرعيةطرقات المثل البنى الت تية النقل والصريرة؛ 

 .في المناطق الريفية ال صاد؛ واإلمدادات الكالربائية و بكات االتصاالت الالسلكية
 
وفير استتتثمارات عامتتة مراعيتتة للمستتاواة بتتين الجنستتين وتشتتجيع االستتتثمارات الخابتتة فتتي تتت (23)

والترذيتتة والتعلتتيم وتنميتتة القتتدرات وال مايتتة الختتدمات الصتت ية واإلنجابيتتة ورعايتتة الطفتتل 
 االاتماعية والمياه والصرف الص ي لتعزيز األمن الرذائي والترذية

 
عزيتتز التتنظم التشتتاركية للب تتوا واإلر تتاد والختتدمات الزراعيتتة ال ستتيما تلتتك التتتي تلبتتي ت (24)

تتتاايتالم االحتيااتتات الخابتتة ألبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة والمزارعتتات متتن أاتتل ايتتادة إن
وتنويتتع إنتتتااالم وتعزيتتز القيمتتة الترذويتتة وبنتتاء قتتدرتالم علتتى المقاومتتة طبقتتاً ألستت  التنميتتة 

التقليديتة للمتزارعين بتالتزامن  فالمقاربة المثالية في االعتماد على المعتار لالمستدامة. وتتمث
 مع نتائج الب وا العلمية.

 
في النالتوا بجتودة سلستلة إنتتاف بترار  شجيع ال صو  على التكنولوايا المتاحة للمساعدةت (25)

المزارعين. وال رع على نفتاأ بترار المتزارعين إلتى البترامج واإلمتدادات التتي ي تتااون 
 إليالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا لالمتثتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  لألنظمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة للصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ة

 والص ة النباتية. 
 

 الستثمارات والنفاذ إلى األسواق والخدمات والموارد اإلنتاجيةتشجيع ا
 
السياسات واألسوا  والماسسات لخلق مناخ مشّجع  ت سين .لالستثمارات تأمين مناخ مشّجع (26)

علتتى مستتتوى السياستتات بالنستتبة إلتتى أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة. وال تتد متتن  لالستتتثمارات
تأثيرات التقلب المفرط في األسعار والمخاطر على أب ا  ال يتااات الصتريرة غيتر القابلتة 

طبقتتاً لاللتزامتتات الدوليتتة. وال تترع علتتى واتتود  للنقتتل باستتتخدام بتتكوك السياستتات العامتتة
ممارسات تجاريتة عادلتة وقانونيتة بتين األطتراف كافتة متع إيتالء عنايتة خابتة لعقتود سلستلة 
القيمة. وتمكين أب ا  ال يااات الصتريرة متن المشتاركة بصتورة كاملتة فتي سالستل القيمتة 

متتن بتتين أمتتور أختترى.  والم استتبةمتتن ختتال  تشتتجيع التتتدريب فتتي مجتتا  األعمتتا  التجاريتتة 
ويتطلب هذا العمل باستتمرار و تع تتدابير علتى مستتوى السياستات وخطتوط تواياليتة تقنيتة 
وأدوات للزراعة التقاعدية والشتراكات بتين القطتاعين العتام والختاع بالتشتاور متع منظمتات 
ة أب ا  ال يااات الصريرة واإلدارات الفنية المختصة في الفاو وبالتعاون مع مراكز الخبتر

 األخرى. 
 
دعتم تطتوير األستوا  واآلليتات المرب تة ألبت ا  ال يتااات الصتريرة . النفاذ إلىى األسىواق (27)

واقتصتتتادات الريتتتف. وإقامتتتة العالقتتتات المناستتتبة وإ تتتراك المتتتزارعين أبتتت ا  ال يتتتااات 
الصتتريرة، نستتاء وراتتاالً، علتتى امتتتداد سلستتلة القيمتتة خابتتة فتتي األستتوا  الم ليتتة والوطنيتتة 

مساعدتالم في خفض تكاليف المعتامالت وتلبيتة واإلقليمية، مع التركيز على سبيل المثا  على 
وتشتجيع وت فيتز التعتاون بتين  روط متن  الشتالادات وفتق معتايير ستالمة األغذيتة واودتالتا. 

أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة متتثالً متتن ختتال  التعاونيتتات أو غيرهتتا متتن المقاربتتات لتنظتتيم 
االلتزامتات الدوليتة. األسوا  بما يعتود بتالنفع علتى أبت ا  ال يتااات الصتريرة متع مراعتاة 
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وتشجيع االبتكار فتي سالستل القيمتة بالنستبة إلتى مجالتزي األغذيتة علتى المستتويين الصتريرة 
 ، فضالً عن برار التجار بالتجزئة وبالجملة. ةوالمتوسط

 
البنتى الت تيتة بالنستبة إلتى و التنظيمتيمستوى المشجع على المناخ ت سين ال .الخدمات المالية (28)

أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة علتتى مجموعتتة كاملتتة متتن الختتدمات الماليتتة التتتي لكتتي ي صتتل 
احتياااتالم ومتطلباتالم مع إيالء عناية خابة للت ديات التي تعترا النستاء والشتبا   تناسب

نقديتتة الت تتويالت المأمونتتة، الدائتتع بالتتذا الخصتتوع. وتشتتمل الختتدمات الماليتتة الالامتتة الو
مستتتدامة فتتي األالتتين القصتتير الئتمانتتات ماليتتة الجوالتتة، اإلالختتدمات ال، ماليتتةالت تتويالت الو

. ال تد متن إيصتاالت اإليتداع فتي المستتودعاتوالطويل، منتجات التأمين، تبتاد  الستلع ونظتم 
المختتاطر الماليتتة وخفتتض تكتتاليف المعتتامالت وتيستتير االستتتثمارات الطويلتتة األاتتل متتثالً فتتي 

والمقاربتتات  الزراعتتة وايتتادة خصتتوبة التربتتةفتتي مجتتا  المستتتدامة االبتكتتارات التكنولوايتتة 
فضالً عن التجاليزات للعمليات ال قليتة وتجاليتز األغذيتة وغيرهتا متن  ،الزراعية اإليكولواية

. وينبري حسب االقتضاء، تخفيف أنشطة ايادة القيمة في مزارع أب ا  ال يااات الصريرة
األستتمدة والبتتذور( فضتتالً عتتن نفقتتات رأا المتتا  العامتتل ) القيتتود علتتى الستتيولة بالنستتبة إلتتى

دعتم هتذه التتدابير بمتواااة ال مايتة متن عتبء التدين.  االستثمارات المتوسطة والطويلة األال
 من خال  اتخاأ إاراءات  ريبية حستنة التصتميم وم تددة امنيتاً ومواالتة ن تو هتدف م تدد

 مع االحترام الكامل لاللتزامات الدولية.
 
االستتتثمار أيضتتاً فتتي تطتتوير اقتصتتاد ريفتتي المركتتزي  .زرعىىةاالسىىتثمارات التىىي تتخطىىى الم (29)

وغير اراعي لدعم حصو  أب ا  ال يااات الصريرة على مصادر دخل بديلة، ممتا يعتزا 
أكثر االقتصاد الزراعي ويساهم في النالوا باألمن الرذائي والترذية. ويشتمل هتذا االستتثمار 

وخلق فرع عمل فتي بناء القدرات وتشجيع المبادرات الفردية للشبا  من راا  ونساء، في 
ويقتضتي هتذا أيضتاً خلتق اراعة حديثة وفتي أنشتطة أخترى أات الصتلة وفتي أستوا  العمتل. 
  ظروف مشّجعة وتيسير االستثمارات لتطوير أعما  تجارية اديدة. 



CFS 2013/40/3 6 

 ئي العالمي:لجنة األمن الغذا فإنّ وباإلضافة إلى ما تقّدم، 
 
تشجع بشدة على ربد تنفيذ هذه التوبيات وتشاطر النتائج فتي لجنتة األمتن الرتذائي العتالمي  (11)

لكي تصب  منتدى فعاالً لتشاطر العبر المستفادة وأفضل الممارسات في عملية تطوير اراعتة 
أب ا  ال يااات الصريرة لألمن الرتذائي والترذيتة. ويمكتن عترا نتتائج التجتار  األولتى 

وين رةية تملكالا البلدان بالنسبة إلى اراعة أب ا  ال يتااات الصتريرة علتى الرامية إلى تك
إأا كان هذا األمر مجدياً. وهي تشتجع بشتكل عتام تفعيتل التعتاون التدولي  1125اللجنة في سنة 

وتشتتاطر التجتتار  فتتي مجتتا  تنميتتة قتتدرات أبتت ا  ال يتتااات الصتتريرة فتتي مختلتتف أن تتاء 
  يااات الصريرة وقيادتالا النشطة. العالم بمشاركة منظمات أب ا  ال

 
توافق على النظر في إمكانية أن ت درف في خطة العمل المتوسطة األاتل فتي المستتقبل أ تكا   (12)

مختلفة لتنظيم األسوا  التي تفيتد أبت ا  ال يتااات الصتريرة وتناستب نظتم إنتتااالم وتعتزا 
 أارهم العاد  وقدرتالم على المقاومة بمواااة الترويج لألمن الرذائي والترذية. 

 
فيالا وأب ا  المصل ة إلى التشجيع على إعطاء معلومتات وافيتة عتن نتتائج تدعو األعضاء  (11)

تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى والتوبيات الراهنة للمنتتديات والعمليتات المناستبة مثتل 
ومبادئ االستثمارات الزراعيتة المستاولة والستنة الدوليتة الخطوط التوايالية الطوعية تطبيق 

 واتتتتتتتتتتتتتتدو  أعمتتتتتتتتتتتتتتا  21ي الرتتتتتتتتتتتتتذاء  للزراعتتتتتتتتتتتتتة األستتتتتتتتتتتتتترية وال تتتتتتتتتتتتتق فتتتتتتتتتتتتتت
  .  1125ما بعد سنة 

 
 


