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 ملخص الرئيس

 جنة األمن الغذائيللاملشاورة اإلقليمية ألفريقيا بشأن املبادئ الزراعية املسؤولة 

 8102 /تشرين الثانينوفمرب 82-82

 جوهانسربغ، جنوب أفريقيا

 

 تعليقات عامة

  " ومفاهيم مثل "مسؤولة"املستثمرمصطلحات مثل " ضرورة تعريف •

 لشراكةااألطر القطرية واإلقليمية، مثل باملبادرات و)املبادئ( املبادئ الزراعية املسؤولة للجنة ربط عملية  ضرورة •

 أفريقيا يف الزراعية للتنمية الشامل أفريقيا والربنامج تنمية أجل من اجلديدة

 الشراكةضطلع به معاجلة مسألة الدور الذي ميكن أن تضرورة ، وجه اخلصوصعلى  قليم أفريقيابالنسبة إل •

  املبادئهذه يف تنفيذ  أفريقيا تنمية أجل من اجلديدة

هدف الذي تلسلوك ( لذلكحدوث سبب  ماحيدث وذا منطقي قائم على األدلة )ماضرورة االشتمال على أساس  •

 ه تغري إىل املبادئ

 بادئمن خالل تطبيق هذه املتغيري السلوك على حوافز لتشجيع أصحاب املصلحة إجياد  ضرورة •

 ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوطإىل شارة جمرد اإل جتاوزضرورة  •

 يف مجيع املبادئ ةكموومعاجلة قضايا حيازة األراضي واحلالوطين  الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك

اليت سبق على االستثمار يف النظم الغذائية مقابل حيازة األراضي  املبادئهذه يف  ذاتهالرتكيز يف الوقت  ضرورة •

  األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية معاجلتها يف اخلطوط

 الزراعةإشراك الشباب يف االستثمار يف سبل الكفيلة بعاجلة الم ضرورة •

 نهج ال بضرورة استهدافتخذ أشكاال عديدة ويميكن أن  يةغذاألنظم الزراعة وبأن االستثمار يف  ضرورة اإلقرار •

دورا إجيابيا يف املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي تؤدي االستثمارات األجنبية ميكن أن  بأن اإلقرار ضرورة •

 املسؤولة يةالزراع املبادئبادئ مثل املوالتغذية عندما حترتم 

 (تغري املناخ مقابل أهداف العمالةأهداف  ،تنفيذ )على سبيل املثالاليف  املقايضة النظر يف ضرورة •

 هذه املشاورة ال حتظى بتمثيل كاف يففئة واحدة من أصحاب املصلحة )احلكومات( هناك  بأن اإلقرار ضرورة •

 اإلقليمية.
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الصلة املتعلقة بتعزيز االستثمارات الزراعية املسؤولة معاجلة بشكل : هل مجيع القضايا واجملاالت ذات 0سؤال ال

 مناسب يف املسودة صفر؟ إذا مل يكن األمر كذلك، ما هي األمور اليت ينبغي تغيريها؟
 

 زيد من االهتمام يف الوييقة قتضي املأشار املشاركون إىل اجملاالت التالية باعتبارها ت
 

 التغذيةتراعي اء حبوث إجر ضرورةالتغذية، مبا يف ذلك  •

 الرئيسية الثالثلمواد الغذائية لبحوث ال ضرورة جتاوزتنوع احملاصيل و •

 اإليكولوجية/العضويةالزراعة  •

 الغذائية هماداتوع لسكان األصلينيا أغذية •

 األراضي واجملتمعات الرعوية •

 احلضرية وشبه احلضريةالزراعة  •

 الضرائب •

فيما يتعلق التحرش اجلنسي وعدم واملفاوضة اجلماعية  الصحيةومنة اآلظروف العمل الالئق واملمارسات  •

 لنظم الغذائيةاملني يف العبا

 لمرأةلاملساواة ضمان  •

 احلماية االجتماعية •

 تبادل املعلومات واملعرفة وبناء القدرات •

 ، وال سيما معاجلة قضايا التخزين يف مجيع مراحل النظام الغذائيهدر األغذية وخسارتها •

 األمن الغذائيحتقيق اهمة اإلنتاج غري الغذائي يف سمب اإلقرار •

 أهمية التعاونيات •

 الشاملةالتجارية مناذج األعمال  •

 هااملزرعة وخارجيف االستثمار  •

 أصحاب احليازات الصغرية(مسألة احلوافز لتغيري السلوك )مبا يف ذلك معاجلة  برامج •

 الصغرية( واملعايري الطوعية )مثل معايري احليازات ألصحابال سيما بالنسبة دخول )الاحلواجز أمام  •

 سالمة األغذية(

 آيار إجيابية وسلبيةتنطوي على كن أن إىل أنها مييف أساليب السكان األصليني نظرا بعناية النظر  ضرورة •

 حلقوق اإلنساننفيذية فاظ على نهج عملي والرتكيز على اجلوانب التاحل ضرورة •

أهمية معاجلة اخلصوصيات اإلقليمية يف هذه املرحلة أو ما إذا كان سيكون باإلضافة إىل ذلك، ناقش املشاركون  •

 حلفاظ على تركيز عاملي.ا املفيدمن 
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 حمددة بوضوح من أجل تيسري تنفيذ املبادئ؟ إذا مل يكن املعنيني: هل أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة 8سؤال ال

 ؟اينبغي تغيريههي األمور اليت ، ما األمر كذلك
 

 بالتعليقات التالية قام املشاركون سؤوليات، املدوار واأليتعلق بفيما 

ن و، مبا يف ذلك املستثمربشكل منفصل هموحتديات هماحتياجاتمعاجلة فئات املستثمرين وبني لتمييز ا ضرورة •

 رار والكبان الصغ، واملستثمرون يف النظام الغذائيواحمللي

 أطر وطنيةإىل لمبادئ الطوعية ترمجة احلكومات ل ضرورة •

 يئات اإلقليمية على وحو أفضل من أجل ضمان األمن الغذائي والتغذيةاهلدور ضرورة معاجلة  •

 شاملةجتارية  مناذج أعمالمن أجل وضع حتديد دور اجملتمع املدني يف العمل مع القطاع اخلاص  •

 على دور احلكومات  التشديد •

o منصفة للجميع إقامة نظميف السلع واخلدمات العامة من أجل ة الرئيسي باعتبارها اجلهات املستثمرة 

o  املناسبة الصحة والتعليم ونقل التكنولوجيانظم ية التحتية والبنلضمان  مستثمرا عاماباعتبارها 

o  ومناسبة،  تحقيق،وقابلة للقابلة للقياس، و)حمددة،  ألمن الغذائي والتغذيةتحقيق اإعانات ذكية لتقديم

 حمددة زمنيا(و

o استثمار املوارد املالية يف البلدانمان إعادة ض 

o دعم الدور الرئيسي للتعاونيات 

هذه تنفيذ ر يف تشجيع بدوفيها الشركات متعددة اجلنسيات وجد حكومات الدول اليت ت عاضطال ضرورة •

 يف استثماراتها يف اخلارجبادئ امل

 وإجيابية على األمن الغذائي والتغذيةسلبية تؤير بطريقة اليت ميكن أن  توضيح دور اهليئات اإلقليمية •

هذه عمل معا بشكل وييق لتنفيذ الوأصحاب املصلحة اآلخرين األخرى لمبادرات ل ميكن معاجلة كيف ضرورة •

 بادئ امل

 سؤوليات احملددة لكل فئة من أصحاب املصلحة.املحتياجات والاب اإلقرار •

  



4 

ة اليت تساهم يف حتقيق يتعزيز االستثمارات الزراعنشودة املتمثلة يف صفر حتقق النتيجة املسودة : هل امل2السؤال 

كذلك، األمر دعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين ؟ إذا مل يكن تاألمن الغذائي و

  ؟اينبغي تغيريههي األمور اليت ما 

األمن الغذائي يف ة اليت تساهم يف تعزيز االستثمارات الزراعقق هدت املسودة صفر بكاملها حتتقييم ما إذا كانلدى 

 والتغذية، أيريت النقاط التالية 

 الستثمارات العامة يف جمال البحوث، وال سيما يف البذورزيادة ا ضرورة •

االحتياجات احملددة ألصحاب احليازات مراعاة االستثمارات العامة يف البحوث التشاركية، مع ضرورة زيادة  •

 الصغرية

أصحاب  ، مبا يف ذلكاحتياجات املزارعني اليت تعاجلاالستثمارات العامة يف اخلدمات اإلرشادية ضرورة زيادة  •

 احليازات الصغرية 

 بادئ هذه املقدمي اخلدمات املالية يف املساعدة على تنفيذ حتديد الدور الرئيسي مل •

 تعزيز التعاونيات •

 يف نظم الزراعة واألغذية إلشراكهم ادفةهإشراك الشباب يف حتديد اسرتاتيجيات  •

 مبا يف ذلك  األسر املعيشيةقضايا ضرورة معاجلة  •

o حتياجات صغار املنتجنيكّيف مع اتامل صول على االئتماناحل 

o  من املخاطراحلد 

o لعيشتنويع سبل ا 

o النساء( ال سيماألنشطة )كرس لقل التكنولوجيا والوقت الذي ين 

o ملرأةبها االيت تقوم تعددة ملادوار األ 

 على أهمية اتساق السياسات التشديد •

 غذية احملليةتعزيز الروابط بني املنتجني واملستهلكني، ومعاجلة نظم األ •

 ومتكني املستهلكني بأسعار معقولةمسألة توافر األغذية  معاجلة •

 اتاالستثمارب ات املتعلقةقرارنـزاعات عند اختاذ المرحلة ما بعد اليف قضايا األمن والدميقراطية والنظر  •
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 :لذلكعملية ألصحاب املصلحة، و إىل تقديم توجيهاتاملبادئ تهدف  :  4سؤال ال

 

 ؟املعنينيمجيع أصحاب املصلحة يف متناول ون اتواضحتان املستخدماحلاليتان غة للبنية واأ( هل ال)

يف  إجيادهاتغيريات حمددة ميكن  وا، واقرتحتني عمومااللغة املستخدمباالرتياح حيال البنية واملشاركون يشعر  •

 رفقا مباعتبارها املرفقة  النماذج

يف  وييقة التوصل إىلتنوع أصحاب املصلحة من أجل ن الوضوح من خالل استهداف أفضل لزيد ماملميكن حتقيق  •

 جلميعمتناول ا

 نقل رسالة واضحةتطريقة بعنوان صياغة كل إعادة  ضرورة •

 تطبيق"العبارة "توضيح ما املقصود ب ضرورة •

 صحاب املصلحةتثري اهتمام ألغة  ضرورة استخدام •

جمموعة واسعة من أصحاب تأييد  كسبعلى بها الطوعي للمبادئ واللغة املرتبطة بينما يساعد الطابع  •

 ميكن أن ينظر إليها على أنها ضعيفة جدافإنه املصلحة، 

وتنفيذها من قبل  االستثمارات الزراعية املسؤولة بادئلكي يتم استخدام مجيب اختاذها اليت ب( ما هي اخلطوات )

 لجنة؟أن تقرها البعد أصحاب املصلحة خمتلف 

على املستوى يف املتناول العملية العاملية جعل هذه الوعي والرتكيز على االرتقاء مبستوى لعمل على ا ضرورة •

 القطري

 يقة مرجعية للبلدانية وويمرجعاستخدام هذه املبادئ كقائمة  ضرورة •

 تقييم األيرالرصد و •

 به لقياماخمتلف أصحاب املصلحة لإلشارة إىل ما جيب على ؤشرات املحتديد  •

 الغاياتحتديد  •

 القارة األفريقية ملعاجلة وضعتوجيهية(  خطوطلوييقة )ل يانمستوى ضرورة إعداد  •

 ةوالعاملي ةواإلقليمي ةالوطني على املستوياتاملتعددين صحاب املصلحة ألبرامج استخدام  •

 
 


