
المبادئ الخاصة 
باالستثمارات الرشيدة في 

الزراعة والنظم الغذائية

ومما ال شك فيه إذاً أننا بحاجة إلى تغيير طريقة تفكيرنا بالنسبة إلى االستثمارات 
الزراعية والنظم الغذائية حرصاً على أن تعود بالنفع على من هم أكثر حاجة إليها.

من المتوقع أن يزداد عدد السكان في العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول سنة 2050. 

وثمة حاجة إلى استثمارات صافية تعادل 83 مليار دوالر أمريكي في السنة لزيادة 
اإلنتاج الزراعي من أجل تلبية الطلب المتزايد على األغذية.

وال تزال الزراعة تشكل الفرصة األفضل للحد من الجوع وسوء التغذية لدى شريحة 
من سكان العالم تتراوح بين 1.5 وملياري نسمة ممن يعيشون في حالة من الفقر. 



لمحة سريعة عن 
المبادئ العشرة

إّن هذه المبادئ

المساهمة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية 1.

المساهمة في التنمية االقتصادية  2.
المستدامة والشاملة واستئصال الفقر

تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 3.

إشراك الشباب وتمكينهم 4.

احترام حيازة األراضي ومصايد  5.
األسماك والغابات والوصول إلى المياه

صون الموارد الطبيعية وإدارتها  6.
بصورة مستدامة وزيادة القدرة على 
الصمود والحّد من مخاطر الكوارث

احترام التراث الثقافي والمعارف  7.
التقليدية ودعم التنّوع واالبتكار

تعزيز النظم المأمونة والصحية  8.
للزراعة واألغذية

إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات  9.
للتظلم تتسم بالشمول والشفافية

تقييم ومعالجة اآلثار وتعزيز المساءلة  10.

الدول «
المنظمات الحكومية الدولية واإلقليمية «
مؤسسات التمويل، المانحون،  «

المؤسسات والصناديق
منظمات األبحاث، الجامعات، منظمات اإلرشاد «
أصحاب الحيازات الصغيرة  «

والمنظمات التابعين لها
مؤسسات األعمال، بما في ذلك المزارعون «
منظمات المجتمع المدني «
العاملون والمنظمات التابعين لها «
المجتمعات المحلية «
منظمات المستهلكين «

تسري على االستثمارات الزراعية بشتى 
أنواعها وأحجامها، بما في ذلك مصايد 

األسماك والغابات والثروة الحيوانية

تتوجه إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
باالستثمارات في الزراعة والنظم الغذائية 

والمتأثرين بها والمستفيدين منها

تسري على جميع مراحل سلسلة القيمة

تنطبق على مستوى العالم ككلّ

تشكل صكاً دولياً لقانون غير إلزامي

تتضّمن إجراءات خاصة بمجموعة من 
القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية

تعطي مزيداً من التوجيهات حول كيفية تطبيق 
المبادئ في ضوء األدوار والمسؤوليات 

المحددة للمستخدمين المستهدفين:



كيف تحقق هذه المبادئ قيمة مضافة لزيادة ترشيد االستثمارات في 
الزراعة والنظم الغذائية؟

سوف يشكل عنصران رئيسيان ضمانة الستفادة من يعانون انعدام 
األمن الغذائي من االستثمارات وهما:

الملكية والمشروعية الواسعتان نتيجة سنتين من المشاورات والمفاوضات بين 
الحكومات وأصحاب المصلحة المتعددين.

الحكومات

مؤسسات 
التمويل الدولية

وكاالت األمم 
المتحدة

منظمات 
المجتمع المدني

منظمات القطاع 
الخاص

منظمات 
القطاع الخاص

اتفاق عالمي على المبادئ الخاصة 
باالستثمارات الرشيدة في الزراعة والنظم 
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إنها تقوم على مجموعة من القيم المترابطة. وتقّر بأّن نقطة االنطالق لمعرفة كيفية 
مساهمة االستثمارات الرشيدة في الزراعة والنظم الغذائية في تحقيق األمن الغذائي 

والتغذية هي من خالل االعتراف بحقوق اإلنسان واحترامها:

المساواة 
عدم القيموالعدالة

التمييز

كرامة 
المساءلةاإلنسان

المساواة 
بين 

الجنسين

الشفافية

التحّسن 
المستمّر

التشاور 
والمشاركة

سيادة 
القانون

تسري على االستثمارات الزراعية بشتى 
أنواعها وأحجامها، بما في ذلك مصايد 

األسماك والغابات والثروة الحيوانية

تتوجه إلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين 
باالستثمارات في الزراعة والنظم الغذائية 

والمتأثرين بها والمستفيدين منها

تسري على جميع مراحل سلسلة القيمة

تنطبق على مستوى العالم ككلّ

تشكل صكاً دولياً لقانون غير إلزامي

تتضّمن إجراءات خاصة بمجموعة من 
القضايا البيئية واالجتماعية واالقتصادية

تعطي مزيداً من التوجيهات حول كيفية تطبيق 
المبادئ في ضوء األدوار والمسؤوليات 

المحددة للمستخدمين المستهدفين:

مقاربة شاملة 
ومستدامة



الشراكة في التنفيذ
لن تفضي االستثمارات الرشيدة في الزراعة والنظم الغذائية إلى 

تحسين األمن الغذائي والتغذية إال من خالل العمل يداً بيد. 

تدعو لجنة األمن الغذائي العالمي أصحاب المصلحة كافة إلى التعاون 
وإقامة شبكات وتحديد األنشطة المشتركة على المستويات المحلية 

والوطنية واإلقليمية وإلى اطالعنا على تلك األنشطة.

تشهد شبكة االستثمارات الرشيدة في الزراعة والنظم الغذائية اتساعاً 
مستمراً وهي ترّحب بمشاركة جميع أصحاب المصلحة في التنفيذ.

تأسست لجنة األمن الغذائي العالمي في سنة 1974 لتكون جهازاً 
حكومياً دولياً يشكل منتدى الستعراض سياسات األمن الغذائي 

ومتابعتها. وفي سنة 2009، شهدت اللجنة عملية إصالح أصبح 
من خاللها الحوار العالمي حول األمن الغذائي والتغذية أكثر تركيزاً 

وموجهاً نحو تحقيق النتائج وشامالً. وتتمثل رؤية لجنة األمن الغذائي 
العالمي بعد إصالحها في كونها أكثر المنتديات الدولية والحكومية 
الدولية شموالً لجميع أصحاب المصلحة لكي يعملوا معاً بصورة 

منسقة من أجل كفالة األمن الغذائي والتغذية للجميع.
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