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االستثمار الرشيد وجائحة كوفيد:19-
معالجة اآلثار والمخاطر والسلوك التجاري الرشيد
في سالسل القيمة الزراعية
الرسائل الرئيسية
ولــدت جائحــة كوفيــد 19-تهديــدات خطيــرة علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة ّ
• ّ
وأثــرت بشــكل كبيــر
علــى ســبل العيــش وظــروف العمــل فــي سالســل القيمــة الزراعيــة.
•ومــن شــأن تعزيــز االســتثمار الزراعــي والســلوك التجــاري الرشــيدين فــي اســتجابات الحكومــات
والمؤسســات للجائحــة أن يســاعد فــي دعــم التعافــي ،مــن خــال إســناد األولويــة لألمــن
تعرضــا
ً
الغذائــي للســكان وتغذيتهــم ،وتوليــد فــرص العمــل الالئــق ،وحمايــة أشــد الفئــات
للمخاطــر ،وإعــادة بنــاء النظــم الزراعيــة والغذائيــة المســتدامة والقــادرة علــى الصمــود بشــكل
أفضــل وبقــدر أكبــر مــن الشــمول.
هامــا بالنســبة إلــى الشــركات علــى امتــداد سالســل القيمــة
ويعـ ّـد الســلوك التجــاري الرشــيد ً
• ُ
الزراعيــة ،مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى الصمــود فــي مواجهــة الصدمــات الخارجيــة ،مثــل جائحــة
كوفيد .19-وتتضمن اإلجراءات تقييم اآلثار الســلبية في سالســل القيمة الزراعية وتخفيفها.
وتشــمل هــذه اآلثــار تلــك التــي تفاقمــت نتيجــة الجائحــة ،وذلــك علــى ســبيل المثــال مــن خــال
اســتخدام رســم خرائــط المخاطــر ،وممارســة العنايــة الواجبــة االجتماعيــة والبيئيــة ،ودعــم آليــات
التظلــم الكفيلــة بتعزيــز الشــفافية وتشــجيع التعــاون مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة.
•وتوفــر مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي لالســتثمار الرشــيد فــي نظــم الزراعــة واألغذيــة
مقومــات االســتثمار الرشــيد (لجنــة األمــن الغذائــي
إرشــادات لجميــع أصحــاب المصلحــة بشــأن
ّ
العالمــي ،)2014 ،فــي حيــن ّ
تمثــل التوجيهــات المشــتركة بيــن منظمــة التعــاون والتنميــة
فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل اإلمــدادات الزراعيــة
المســؤولة (منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة،
 )2016أداة عمليــة للمؤسســات مــن أجــل تطبيــق الســلوك التجــاري المســؤول علــى طــول
سالســل القيمــة الزراعيــة.
مقدمة
ـتقر ،األمــر الــذي يعـ ّـرض ســبل العيــش
حرمــت جائحــة كوفيــد 19-مالييــن األشــخاص مــن الدخــل المسـ ّ
واألمــن الغذائــي والتغذيــة للخطــر .وفــي معظــم االقتصــادات الناميــة ،يســتمد غالبيــة الســكان ســبل
عيشــهم مــن الزراعــة فــي الوقــت الــذي يتركــز فيــه الفقــر بشــكل رئيســي فــي المناطــق الريفيــة .وفــي
عــام  ،2019قـ ّـدرت منظمــة العمــل الدوليــة أن الزراعــة تدعــم ســبل عيــش أكثــر مــن مليــار شــخص حــول
ّ
وتمثــل فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل ،أكثــر مــن  60فــي المائــة مــن العمالــة (منظمــة العمــل
العالــم
الدوليــة.)2019 ،
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دورا
وبســبب تأثيــر هــذا القطــاع علــى النــاس والتنميــة ،يــؤدي االســتثمار فــي الزراعــة والنظــم الغذائيــة ً
أساسـ ًـيا فــي دعــم النمــو االقتصــادي ،والحــد مــن الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي ،وبالتالــي الحــد مــن
ـيدا .ويتــم تحقيــق
عواقــب الجائحــة العالميــة .غيــر أنــه مــن األهميــة بمــكان أن يكــون هــذا االســتثمار رشـ ً
ذلــك مــن خــال إســناد األولويــة لألمــن الغذائــي للســكان وتغذيتهــم ،ودعــم العمــل الالئــق ،وحمايــة
تعرضــا للمخاطــر مــن أجــل إعــادة بنــاء الزراعــة والنظــم الزراعيــة والغذائيــة المســتدامة
ً
الفئــات األكثــر
والقــادرة علــى الصمــود علــى نحــو أفضــل وبقــدر أكبــر مــن الشــمول ،والتــي تتســم بالقــدرة علــى
مقاومــة الجوائــح واألزمــات المســتقبلية .وبهــذا الشــكل ،يمكــن لالســتثمار الرشــيد فــي الزراعــة والنظم
الغذائيــة أن يدعــم بشــكل اســتراتيجي جهــود التعافــي مــن الجائحــة.
وي ّ
مثــل المســتثمرون والمؤسســات الزراعيــة وســائل هامــة لتحقيــق هــذه األهــداف .وهــم ُيعتبــرون
ُ
مصــادر هامــة للنمــو والتنميــة مــن خــال تزويدهــم االقتصــادات الناميــة بالخبــرة والتكنولوجيــا
والتمويــل ،عــاوة علــى بنائهــم للقــدرات فــي مســائل تشــمل التغذيــة وتشــجيع مواصفــات األغذيــة.
وفــي الســنوات األخيــرة ،ســعى عــدد متزايــد مــن الشــركات إلــى فهــم كيــف يمكــن لنمــاذج أعمالهــا
وعالقاتهــا التجاريــة (مثــل االســتعانة بمصــادر خارجيــة ،والتعاقــد مــن الباطــن) أن تســتجيب لالحتياجــات
اإلنمائيــة مــن خــال الســلوك التجــاري الرشــيد 1.ويتمثــل الهــدف مــن الســلوك التجــاري الرشــيد فــي
ضمــان االمتثــال للقوانيــن والمعاييــر الدوليــة فــي المجــاالت التــي تعمــل فيهــا شــركة مــا عبــر سلســلة
اإلمــدادات الخاصــة بهــا .ويشــمل ذلــك قضايــا مثــل احتــرام حقــوق اإلنســان ،وحمايــة البيئــة ،وعالقــات
العمــل ،والمســاءلة الماليــة ،حتــى فــي حالــة ضعــف إنفاذهــا .ويرتبــط االســتثمار الرشــيد بهــذه
األهــداف نفســها ،ويســعى إلــى تحقيــق االســتجابات االجتماعيــة والبيئيــة لســلوك األعمــال التجاريــة
ويعـ ّـد تعزيــز األعمــال التجاريــة المســؤولة فــي الزراعــة
مــع الجهــات المســتثمرة ومجتمــع المســتثمرينُ .
ـا بالــغ األهميــة للتطــرق إلــى التغييــرات المنهجيــة الالزمــة فــي التنميــة
وفــي نمــو القطــاع الخــاص عامـ ً
للحــد مــن الفقــر ،ومعالجــة اســتجابات األعمــال التجاريــة لجائحــة كوفيــد .19-وقــد كشــفت الجائحــة عــن
ضعــف فــي سالســل اإلمــدادات الزراعيــة والنظــم الغذائيــة ،بمــا فــي ذلــك ظــروف العمــل
ٍ
مكامــن
واالفتقــار إلــى الكفــاءة واالســتدامة فــي إنتــاج المحاصيــل الزراعيــة والمــواد الغذائيــة وتوزيعهــا ،مــن
ضمــن مجــاالت أخــرى.
ويركّــز موجــز السياســات هــذا علــى دور االســتثمار الرشــيد والســلوك التجــاري الرشــيد علــى طــول
سالســل القيمــة الزراعيــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد .19-ويوضــح القســم األول آثــار جائحــة كوفيــد19-
علــى األمــن الغذائــي للســكان وتغذيتهــم ،وكيــف يمكــن أن يســاعد االســتثمار الرشــيد فــي الزراعــة
والنظــم الغذائيــة فــي التخفيــف مــن اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة الســلبية للجائحــة .ويتابــع القســم
موضحــا الطــرق التــي يمكــن
الثانــي مناقشــة الســلوك التجــاري الرشــيد فــي الزراعــة والنظــم الغذائيــة،
ً
أن تــؤدي جائحــة كوفيــد 19-مــن خاللهــا إلــى مخاطــر اجتماعيــة وبيئيــة فــي سالســل القيمــة الزراعيــة.
ويجــري تقديــم توصيــات علــى صعيــد السياســات للحكومــات والمســتثمرين والمؤسســات والمجتمــع
المدنــي حــول كيفيــة تشــجيع االســتثمار الرشــيد والســلوك التجــاري الرشــيد فــي الزراعــة خــال هــذه
األوقــات الصعبــة.

1

السلوك التجاري المسؤول مرادف لمصطلحات أخرى تُ ستخدم لوصف عالقة األعمال بالمجتمع والبيئة وتأثيرها عليهما،
بما في ذلك األعمال وحقوق اإلنسان ،واالستدامة ،والعمل الالئق ،واألعمال الشاملة ،من بين أمور أخرى.
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آثار جائحة كوفيد 19-على األمن الغذائي والتغذية
رتّ بــت اآلثــار االجتماعيــة واالقتصاديــة للجائحــة تداعيــات مختلفــة علــى األمــن الغذائــي والتغذيــة (انظــر
أيضــا األمــم المتحــدة .)2020 ،غيــر أن الوصــول االقتصــادي للســكان إلــى األغذيــة
الجــدول  ،1وانظــر ً
قــد تأثــر بشــكل خــاص .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى زيــادة تدهــور األمــن الغذائــي مــن ناحيــة اســتخدام
األغذيــة واســتقرارها فــي المســتقبل المنظــور.
الجدول  :1أمثلة على اآلثار السلبية لجائحة كوفيد 19-على األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية

توافر األغذية
•الصحة البدنية للعاملين في
مجال األغذية
•محدودية الوصول إلى المدخالت
الزراعية و/أو العمالة الزراعية
ما يؤدي إلى فقدان األغذية
وهدرها والحد من إنتاج األغذية
وإمداداتها
•تعليق أسواق المزارعين المحليين
•قطع طرق النقل
•تناقص توافر األغذية في
المناطق الحضرية
•التخزين االحتياطي من جانب
المستهلك
•القيود على التصدير

الوصول إلى األغذية
الوصول المادي
•القيود على الحركة وتعليق
أسواق المزارعين
•الحد من الوجبات المدرسية
المغذية أو عدم الحصول عليها
نتيجة تعليق المدارس
الوصول االقتصادي
•خسارة الدخل والوظائف
•تراجع الطلب على منتجات
التصدير (مثل القطن والبن) من
قبل البلدان المرتفعة الدخل

استخدام األغذية
•انخفاض تنوع النمط الغذائي
بسبب محدودية الوصول
االقتصادي والمادي إلى األغذية
الطازجة
•العبء المزدوج لسوء التغذية:
يزيد ضعف الجهاز المناعي
من تعرض السكان للمخاطر
بينما ترتبط األمراض المرتبطة
بالمتالزمة األيضية بالنتائج
األسوأ لإلصابة بجائحة كوفيد91-
أيضا تقرير التغذية
(انظر ً
العالمي)2020 ،

•الصعوبات التي تواجه المزارعين
في الوصول إلى األسواق
المحلية لبيع منتجاتهم
•ارتفاع أسعار األغذية المحلية،
خاصة بالنسبة إلى األغذية
القابلة للتلف مثل الفواكه
والخضروات الطازجة وفي
المناطق الحضرية

استقرار األغذية
•اضطرابات سالسل اإلمدادات الغذائية
•األزمات والصدمات االقتصادية
•انعدام االستقرار السياسي نتيجة الصدمات االقتصادية وتدابير الحجر العام

وأدت تدابيــر اإلغــاق الشــامل ،بمــا فــي ذلــك القيــود علــى الحركــة وتعليــق األعمــال التجاريــة وأســواق
المزارعيــن المحلييــن ،إلــى فقــدان الدخــل والوظائــف .وقــد ّأثــر ذلك بشــكل خاص على العمــال الزراعيين
غيــر النظامييــن ،ال ســيما النســاء والشــباب والشــعوب األصليــة والعمــال المهاجريــن (منظمــة األغذيــة
والزراعــة2020 ،أ)ّ .
أيضــا علــى صغــار المزارعيــن والرعــاة وصيــادي
وأثــرت تدابيــر اإلغــاق الشــامل ً
األســماك (منظمــة األغذيــة والزراعــة2020 ،ب) واألطفــال الذيــن فقــدوا وجباتهــم المدرســية اليوميــة
بســبب إغــاق المــدارس (برنامــج األغذيــة العالمــي .)2020 ،ونتيجــة لذلــك ،تشــير التقديــرات إلــى أن
عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة يمكــن أن يــزداد بمــا يتــراوح بيــن  83و 132مليــون
شــخص إضافــي فــي عــام ( 2020منظمــة األغذيــة والزراعــة ،والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة،
ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة ،وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة الصحــة العالميــة.)2020 ،
ويمكــن أن تــؤدي االضطرابــات المحليــة أو اإلقليميــة فــي سالســل اإلمــدادات الغذائيــة الناجمــة عــن
الحالــة الصحيــة للعمــال الزراعييــن والقيــود المفروضــة علــى الحركــة ،فضـ ًـا عــن إعاقــة الوصــول إلــى
المدخــات الزراعيــة ،إلــى زيــادة الضغــط علــى توافــر األغذيــة والوصــول إليهــا .وســيؤدي هــذا المزيــج
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مــن ضعــف الوصــول االقتصــادي والمــادي إلــى األغذيــة إلــى آثــار أخــرى علــى تنــوع األنمــاط الغذائيــة
للســكان وحالتهــم التغذويــة والصحيــة ،مــا يجعلهــم أكثــر عرضــة لخطــر لإلصابــة بـــجائحة كوفيــد.19-
وبشــكل عــام ،أدت الجائحــة إلــى تفاقــم أوجــه عــدم المســاواة االجتماعيــة حيــث ّأثــرت فــي المقــام األول
وتعرضــا للمخاطــر (شــبكة معلومــات األمــن الغذائــي.)2020 ،
ً
علــى أشــد الســكان فقـ ًـرا
ولضمــان األمــن الغذائــي والتغذيــة للســكان والتخفيــف مــن عواقــب الركــود االقتصــادي ،تبــرز الحاجــة
إلــى اســتثمار رشــيد يعــزز فــرص العمــل ونمــو ســبل العيــش ،ال ســيما فــي القطاعــات كثيفــة العمالــة
تيســر الوصــول إلــى األغذيــة ذات األســعار المعقولــة.
التــي تشــمل الزراعــة ،وروابــط الســوق التــي ّ
االستثمار الرشيد في الزراعة والنظم الغذائية
قبــل جائحــة كوفيــد ،19-كانــت التقديــرات تشــير إلــى أن هنــاك حاجــة الســتثمارات ســنوية إضافية بقيمة
 265مليــار دوالر أمريكــي علــى مســتوى العالــم للقضــاء علــى الجــوع والفقــر بحلــول عــام  ،2030منهــا
 140مليــار دوالر أمريكــي فــي قطــاع الزراعــة والتنميــة الريفيــة (منظمــة األغذيــة والزراعــة ،والصنــدوق
الدولــي للتنميــة الزراعيــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي .)2015 ،ومــع تفشــي جائحــة كوفيــد 91-فــي جميــع
أنحــاء العالــم ،تقـ ّـدر التوقعــات األخيــرة أن هنــاك حاجــة إلــى  10مليــارات دوالر أمريكــي إضافيــة لمنــع
الجائحــة مــن التطــور مــن أزمــة صحيــة واقتصاديــة إلــى أزمــة جــوع (تقريــر .)2020 ،2030SEREC
أصــا مــن نقــص خطيــر فــي االســتثمارات (منظمــة
وقبــل الجائحــة ،كان القطــاع الزراعــي يعانــي
ً
األغذيــة والزراعــة .)2019 ،ومــن المتوقــع أن يســتمر انخفــاض االســتثمار األجنبــي المباشــر هــذا العــام،
عامــة وفــي الزراعــة خاصـ ًـة علــى حــد ســواء (مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة،
وذلــك بصــورة ّ
 ،)2020ويمكــن أن يــؤدي عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالجائحــة إلــى زيــادة األثــر الســلبي والثنــي عــن
اتخــاذ قــرارات متعلقــة باالســتثمار العــام والخــاص .وفــي حيــن أن ذلــك قــد يحمــل البلــدان علــى
تفضيــل كميــة االســتثمارات علــى جودتهــا (جامعــة كولومبيــا فــي مدينــة نيويــورك ،2020 ،المعهــد
أيضــا فرصــة لتحفيــز االســتثمار بشــكل أفضــل ،أي
الدولــي للتنميــة المســتدامة ،)2020 ،إال أنــه يوفــر ً
ضعفــا التــي تضــررت بشــدة ،وإعــادة بنــاء
ً
االســتثمار الرشــيد الــذي يدعــم بشــكل منهجــي أشــد الفئــات
النظــم الزراعيــة والغذائيــة المســتدامة والقــادرة علــى الصمــود .ويمكــن تعريــف االســتثمار الرشــيد فــي
يتضمــن رأس
النظــم الزراعيــة والغذائيــة علــى أنــه «اســتحداث أصــول منتجــة وتكويــن رأس مــال قــد
ّ
موج ًهــا نحــو دعــم تحقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة والتنميــة
ـريا أو غيــر ملمــوس،
مــال
ّ
ماديــا أو بشـ ً
ً
المســتدامة ،بمــا فــي ذلــك زيــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة (لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي .)3 :2014 ،وهــو
ـارا اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة إيجابيــة مســتدامة تعــود بالفائــدة علــى المســتثمرين وكذلــك
يولــد آثـ ً
علــى المجتمعــات المحليــة وصغــار المنتجيــن والعامليــن فــي الزراعــة ،بمــا فــي ذلــك الفئــات األكثــر
ً
تهميشــا مثــل النســاء والشــباب .وعلــى خلفيــة آثــار الجائحــة الحاليــة ،باتــت هــذه األهــداف أكثــر صلــة
وأهميــة مــن أي وقــت مضــى.
دوليــا ،وال ســيما مبــادئ لجنــة األمــن
وتســاعد الممارســات الجيــدة والمعاييــر التــي تــم التفــاوض عليهــا
ً
الغذائــي العالمــي لالســتثمار الرشــيد فــي نظــم الزراعــة واألغذيــة (لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي،
 ،)2014علــى تحقيــق هــذه األهــداف مــن خــال توفيــر إطــار لالســتثمار الرشــيد .وتســاهم االســتثمارات
فــي النظــم الزراعيــة والغذائيــة التــي تسترشــد بالمبــادئ المذكــورة فــي تقليــل المخاطــر إلــى أقصــى
حـ ٍـد ممكــن وتحقيــق أربــاح مســتدامة ،فيمــا تعمــل علــى تعظيــم اآلثــار اإلنمائيــة.
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مبادئ االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية
إطارا لزيادة جودة االستثمارات
توفر مبادئ االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية
ً
وكميتها على حد سواء .وقد جرى وضعها من قبل لجنة األمن الغذائي العالمي خالل عملية
تفاوضية متعددة أصحاب المصلحة في عام  .2014وتضفي هذه العملية درجة عالية من
الشرعية على هذه المبادئ ألنها جاءت نتيجة مناقشات بين مختلف أطياف أصحاب المصلحة
 بما في ذلك الحكومات الوطنية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ووكاالت األممالمتحدة والمصارف اإلنمائية والمؤسسات والمؤسسات البحثية واألوساط األكاديمية  -بشأن
رشيدا في النظم الزراعية والغذائية.
استثمارا
ما يشكّل
ً
ً
وفي حين أن هذه المبادئ طوعية وغير ملزمة ،إال أنها تستند إلى االلتزامات الدولية القائمة،
مثل معاهدات حقوق اإلنسان الحالية واإلعالن بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل.
وعالوة على ذلك ،تشكّل هذه المبادئ األساس ألدوات عملية أخرى جرى تطويرها ألجل
أصحاب مصلحة محددين ،مثل توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة (منظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ،)2016 ،أو لسياق إقليمي محدد،
مثل الخطوط التوجيهية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز االستثمار المسؤول في
األغذية والزراعة والغابات (رابطة أمم جنوب شرق آسيا .)2018
وتتناول مبادئ االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية جميع أنواع االستثمارات وأنواع
أصحاب المصلحة .وهي تحدد األدوار والمسؤوليات وتتضمن  10مبادئ تساعد في جعل
االستثمارات في النظم الزراعية والغذائية أكثر مسؤولية .وفي حين أن المبادئ من  1إلى
 5تتناول اآلثار االجتماعية واالقتصادية لالستثمارات ،فإن المبادئ من  6إلى  8تنظر في
المخاطر على صعيد البيئة والتراث الثقافي والصحة والسالمة ،ويغطي المبدآن  9و10
عمليات االستثمار (لجنة األمن الغذائي العالمي.)2014 ،

السلوك التجاري الرشيد في سالسل القيمة الزراعية
تعتبــر المؤسســات الكبيــرة والصغيــرة علــى حــد ســواء فــي القطــاع الزراعــي ضروريــة لتحقيــق أهــداف
محفــز قــوي لتشــجيع المســاواة بيــن الجنســين والعمــل
ّ
التنميــة المســتدامة ،ويمكــن أن تكــون بمثابــة
الالئــق ،مــن بيــن مجــاالت محوريــة أخــرى للتنميــة .ومــع ذلــك ،يمكــن للشــركات التجاريــة أن ّ
تولــد مجموعة
واســعة مــن اآلثــار الســلبية علــى المجتمعــات ،ويشــمل ذلــك اآلثــار المتعلقــة بالعمــل واألمــن الغذائــي
وحقــوق اإلنســان ،إلــى جانــب مجموعــة مــن اآلثــار البيئيــة ،مثــل اإلفــراط فــي اســتخدام المــوارد
الطبيعيــة بمــا فــي ذلــك األراضــي والميــاه .وقــد كشــف تفشــي جائحــة كوفيــد 19-عــن نقــاط الضعــف
هــذه وزاد األمــور تعقيـ ًـدا ،وأدى إلــى تفاقــم مخاطــر األعمــال التجاريــة الحاليــة علــى الســكان والكوكــب
ّ
أيضــا .وباإلضافــة إلــى ذلــكّ ،أثــرت عمليــات اإلغــاق الشــامل حــول العالــم علــى
وولــد مخاطــر جديــدة ً
العديــد مــن سالســل القيمــة الزراعيــة نتيجــة إلغــاء الطلبــات ،وإقفــال مرافــق تجهيــز األغذيــة وتخزينهــا
وتوزيعهــا ،والقيــود المفروضــة علــى التدفقــات التجاريــة عبــر الحــدود ،وحرمــان المالييــن مــن الســكان
مــن الدخــل .وتقـ ّـدر منظمــة العمــل الدوليــة أن حوالــي  25مليــون وظيفــة قــد تُ فقــد حــول العالــم نتيجــة
جائحــة كوفيــد( 91-منظمــة العمــل الدوليــة.)2020 ،
وخــال فتــرة اإلغــاق الشــامل ،تــم اعتبــار المؤسســات الزراعيــة كوحــدات أعمــال ذات أولويــة لضمــان
تدفــق األغذيــة بشــكل موثــوق أثنــاء الجائحــة التــي تُ عـ ّـرض العديــد مــن العمــال ألوضــاع تنطــوي علــى
مخاطــر وضعــف أكبــر .ويمكــن أن تؤثــر المختنقــات فــي التجــارة واآلثــار غيــر المباشــرة المترتبــة علــى
الخدمــات الزراعيــة ،مــن قبيــل التجهيــز والتخزيــن والنقــل ،علــى تدفــق سلســلة القيمــة الغذائيــة،
مــا يــؤدي إلــى تعــرض العمــال لمخاطــر إضافيــة ويهــدد حقوقهــم علــى صعيــد العمــل وحقوقهــم
اإلنســانية .وعلــى الرغــم مــن أن الجائحــة ظهــرت بأشــكال مختلفــة ،إال أنهــا كشــفت عــن العديــد مــن
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المخاطــر الشــائعة فــي سالســل القيمــة الزراعيــة .وعنــد تقييــم الجائحــة مــن خــال نهــج الســلوك التجــاري
الرشــيد ،تظهــر بعــض الموضوعــات التــي تشــترك فيهــا المؤسســات الزراعيــة .ومــن الهــام أخــذ هــذه
األمــور بعيــن االعتبــار عنــد صياغــة السياســات العامــة ،وإجــراء المــداوالت بشــأن سالســل اإلمــدادات،
ودعــم المجتمعــات المحليــة ،وعلــى وجــه الخصــوص:
•غيــاب الحمايــة للعمــال غيــر النظامييــن :فــي البلــدان الناميــةُ ،يعتبــر أكثــر مــن  90فــي المائــة
مــن العمــال الزراعييــن عمـ ً
ـال غيــر نظامييــن (منظمــة العمــل الدوليــة .)2018 ،وقــد ال يتمكــن الكثيــر
مــن العامليــن فــي سالســل القيمــة الزراعيــة مــن الوصــول إلــى الحمايــة االجتماعيــة ،بمــا فــي ذلــك
الوصــول إلــى المستشــفيات أو العــاج الطبــي أو لقــاح كوفيــد 19-فــي المســتقبل.
•ظــروف العمــل غيــر اآلمنــة أو غيــر الصحيــة :تُ عـ ّـد الزراعــة أحــد أشــد القطاعــات االقتصاديــة خطــورة
إذ يحصــل فيهــا العديــد مــن حــوادث الصحــة والســامة المهنيــة كل عــام .وتتطلــب جائحــة كوفيــد19-
مجموعــة مــن التدابيــر الوقائيــة ،بمــا فــي ذلــك ممارســة التباعــد ،وارتــداء أغطيــة الوجــه ،وغســل
اليديــن بانتظــام ،مــن بيــن احتياطــات أخــرى .ومــن األهميــة بمــكان أن يتــم تزويــد العمــال باإلمــدادات
الضروريــة والمعرفــة حــول كيفيــة منــع انتشــار كوفيد.19-
•األمــن الوظيفــي :صــدرت تقاريــر عديــدة عــن اســتمرار بعض األفراد في ممارســة عملهم حتى في
حــال مرضهــم ،نتيجــة خوفهــم مــن الفصــل إذا لــم يحضــروا إلــى العمــل .وفــي االقتصــادات الناميــة،
وغالبــا مــا تكــون هناك حاجة لضمــان تدفق ثابت للدخل لصالح أفراد األســرة.
يتفاقــم ذلــك بســبب الفقــر
ً
•العمالــة القســرية وتقييــد الحركــةُ :يشــكّل اســتخدام العمــل القســري مصــدر قلــق فــي بعــض
ويعـ ّـد األفــراد الذيــن ال يتمتعــون بحريــة التنقــل والحصــول علــى الرعايــة
سالســل القيمــة الزراعيــةُ .
تعرضا للمخاطر .وفي حال كان العامل من مواطني
ً
الصحيــة وحقــوق العمــل مــن بيــن الفئــات األكثر
أيضا.
بلــد آخــر ،فــإن إمكانيــة عودتــه إلــى بلــده األصلــي أثناء تفشــي الجائحة تكون محــدودة ً
•عمالة األطفال :تحدث حوالي  70في المائة من عمالة األطفال في قطاع الزراعة .وقد جرى إغالق
العديــد مــن المــدارس فــي البلــدان الناميــة بســبب اإلغــاق الشــامل .ومــن المحتمــل أن تصبح عمالة
انتشارا ،حيث يتجه الكثيرون إلى العمل في سالسل القيمة الزراعية ألن تأثير
األطفال مشكلة أكثر
ً
الركــود الناجــم عــن جائحــة كوفيــد 19-يقلــل مــن دخــل األســرة .وفــي حيــن أن األرقــام الدقيقــة ال تــزال
غيــر مؤكــدة ،تشــير دراســة حديثــة إلــى أن  10مالييــن طفــل علــى مســتوى العالــم قــد ال يعــودون
أبـ ًـدا إلــى المدرســة بســبب أثــر جائحــة كوفيــد( 19-التحالــف الدولــي إلنقــاذ الطفولــة.)2020 ،
•حجــب األجــور :أدى انخفــاض األعمــال التجاريــة فــي العديــد مــن البلــدان إلــى مشــاكل علــى صعيــد
سيولة المؤسسات ،كما أدى في بعض الحاالت إلى عدم دفع رواتب العمال أو وضع حد أقصى
لهــا .وفــي البلــدان الناميــة ،يمكــن أن تكــون هــذه اآلثــار أكثــر خطــورة ألن الحكومــات والمؤسســات
تفتقــر فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى الوســائل الماليــة لمعالجــة هــذه القضايــا مــن خــال خطــط دعــم
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وبرامــج اإلجــازة ،ومــا إلــى ذلــك.
•العمــل اإلضافــي :قــد ال تتمكــن بعــض المؤسســات مــن االســتمرار نتيجــة حالــة عــدم اليقيــن
االقتصــادي التــي تســببها الجائحــة ،حتــى فــي القطــاع الزراعــي ،فــي حيــن قــد تتلقــى مؤسســات
أخــرى زيــادة مفاجئــة فــي الطلبــات للتعويــض عــن تلــك التــي اضطــرت إلــى إغــاق أبوابهــا .ونتيجــة
لذلــك ،قــد تعتمــد بعــض المؤسســات علــى مجموعــة جديدة من العاملين من أجــل تلبية الزيادة في
الطلــب فتتحــول إلــى االســتعانة بالعمــال المهاجريــن أو العمــال غيــر المصــرح عنهــم.
•المســاواة بيــن الجنســين :يؤكــد تقريــر حديــث صــادر عــن الوكالــة الســويدية للتعــاون اإلنمائــي
غالبا ما
الدولــي أنــه عندمــا يتعاقــد القطــاع الزراعــي مــع العامليــن فيــه باألرقــام النســبية ،فإن الرجــال ً
يتمكنــون مــن العثــور علــى عمــل فــي قطاعــات أخــرى بأعــداد تفــوق أعــداد النســاء (الوكالــة الســويدية
للتعــاون اإلنمائــي الدولــي ومنظمــة العمــل الدوليــة .)2019 ،وفي كثير مــن الحاالت ،تجعل الثقافة
والقوالــب النمطيــة مــن الصعــب على النســاء اختراق أســواق العمل .وقــد يتم فصل العامالت في
اقتصاديــا ،فــإن النســاء
خضــم الجائحــة بســبب زيــادة فقــدان الوظائــف .وباإلضافــة إلــى دعــم األســر
ً
غالبــا مــا يقدمــن الرعايــة لكبــار الســن واألطفــال ،وقــد ال يعتبــر أصحــاب العمــل عملهــن ذا قيمــة مثــل
ً
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عمــل الرجــال .ويمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى عواقــب وخيمــة علــى المجتمعــات التــي تعتمــد علــى
2
الزراعــة فــي ســبل عيشــها ،وعلــى األخــص النســاء اللواتــي يرأســن أســرهن.
•احتــرام البيئــة والمــوارد الطبيعيــة :يتمثــل أحــد المخاطر الكبــرى على صعيد العمــل البيئي والمناخي
احتمــال تراجــع المؤسســات الزراعيــة عــن التزامهــا بدعــم اللوائــح البيئيــة ،وبالتالــي التســاهل مــع
اإلجراءات التي تؤثر في الموارد الطبيعية مثل تلويث المياه واإلغراق فيها ،أو استخدام المبيدات
الخطيرة.
•حقــوق حيــازة األراضــي :مــن األرجــح أن القضايــا المتعلقــة بحقــوق حيــازة األراضي قــد تفاقمت في
بعــض البلــدان أثنــاء الجائحــة (جامعــة كولومبيــا فــي مدينــة نيويــورك2020 ،؛ المعهــد الدولــي للبيئــة
ويعـ ّـد ضمــان احتــرام حقــوق حيــازة
والتنميــة2020 ،؛ المعهــد الدولــي للتنميــة المســتدامةُ .)2020 ،
األراضــي لألفــراد والجماعــات أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لتقليــل المخاطــر واآلثــار االجتماعيــة .وفــي أوقــات
األزمــات ،يمكــن للوائــح التنظيميــة أن تُ قـ ّـوض ،ويجب على المؤسســات ممارســة المزيد من العناية
الواجبــة لضمــان أال تــؤدي عملياتهــا التجاريــة إلــى عواقــب ســلبية علــى المجتمعــات والتنمية .ويمكن
الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة
التوجيهيــة
أن يســاعد التمســك بالمعاييــر مثــل الخطــوط
ّ
ّ
األراضــي ومصايــد األســماك والغابــات (منظمــة األغذيــة والزراعــة )2012 ،فــي التصــدي للمخاطــر
وتشــجيع التنمية االقتصادية المحلية.
•األمــن الغذائــي :مــن الهــام ضمــان أن يلبــي اإلنتــاج الزراعــي األســواق ،غيــر أن التخطيــط لألمــن
الغذائــي يعتبــر بالــغ األهميــة لتجنــب أزمة إنســانية محتملة .وتعاني العديد مــن االقتصادات النامية
فــي كثيــر مــن األحيــان صدمــات مناخيــة أو صدمــات أســعار يمكــن أن تضــر بمخــزون األغذيــة ،وتُ فاقم
حالــة األمــن الغذائــي بصــورة ســريعة وتــؤدي إلــى المجاعــة .وبالنســبة إلــى الكثيرين ،يمكــن أن تؤدي
زيــادة البطالــة وفقــدان الدخــل إلــى صعوبــة الوصــول االقتصــادي إلــى األغذيــة .ويمكــن أن يســاعد
أيضــا
تشــجيع الســلوك التجــاري الرشــيد فــي هــذا الســياق علــى ضمــان التــزام اإلنتــاج الزراعــي ً
باحتياجــات الســكان المحلييــن ،باإلضافــة إلى األســواق.
•المشــاورات مــع أصحــاب المصلحــة :علــى المؤسســات التــي تؤثــر عملياتهــا علــى المجتمعــات أن
تســتمر فــي ضمــان إجــراء مشــاورات فعالــة ومجديــة ومنتظمــة ،بمــا فــي ذلــك الموافقــة الحــرة
والمســبقة والمســتنيرة ،حســب االقتضــاء .وإذا تعـ ّـذر عقــد االجتماعــات بحضــور المشــاركين ،فيمكن
إجراء االستشارات عبر الهاتف أو عبر منصات شبكة اإلنترنت .وإذا لم تتمكن المجموعات الضعيفة
من الوصول إلى التكنولوجيا ،فيمكن للمؤسسات إجراء المداوالت باستخدام أدوات وبدائل داعمة
(توفيــر الهواتــف المحمولــة المعــارة ،ومــا إلــى ذلك).
•آليــات التظلــم :ضمــان تمتــع المزارعيــن ،والعمــال ،ومنظمــات المجتمــع المدنــي ،والمســتهلكين،
والمجتمعــات المحليــة ومجتمعــات الشــعوب األصليــة ،إلــى جانــب المجموعــات األخــرى التــي يحتمل
تأثرها ،بوصول أسهل إلى خطوط االتصال الساخنة واألدوات حيث يمكنهم التعبير عن شواغلهم.
ـيطا مثــل وجــود خدمــة مراســلة يمكــن لألفــراد مــن خاللهــا توجيــه رســائل
ويمكــن أن يكــون هــذا بسـ ً
نصية بدون الكشــف عن هويتهم إلى الحكومات المحلية أو المركزية في ما يتعلق باآلثار الســلبية
فــي سالســل اإلمــدادات وتعزيــز الوصــول إلــى جهــات االتصــال الوطنيــة التابعــة لمنظمــة التعــاون
والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي 3وآليــات التظلــم المؤسســية فــي مــا يتعلــق بالمؤسســات
المتعــددة الجنســيات.

2

3

للمزيد من المعلومات حول المساواة بين الجنسين وجائحة كوفيد ،19-يرجى االطالع على المذكرة عن السياسات
الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن اآلثار الجنسانية المترتبة عن جائحة كوفيد 19-واستجابات السياسات العادلة
في مجاالت الزراعة واألمن الغذائي والتغذيةwww.fao.org/documents/card/en/c/ca9198ar:
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول جهات االتصال الوطنية الخاصة بالخطوط التوجيهية الصادرة عن منظمة
التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن المؤسسات المتعددة الجنسيات على الرابط/mne/ncps.htm:
www.oecd.org/investment
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وعنــد النظــر فــي الســلوك التجــاري الرشــيد والجائحــة ،فــإن العديــد مــن المجموعــات التــي كانــت معرضــة
تعرضــا للمخاطــر مــن حيــث المــوارد الصحيــة والماليــة
ً
للمخاطــر قبــل تفشــي الجائحــة باتــت اآلن أكثــر
علــى حــد ســواء .وتفتقــر العديــد مــن المجتمعــات الريفيــة فــي االقتصــادات الناميــة إلــى الوصــول
الكمامــات .وهنــاك
إلــى الميــاه الجاريــة ،ناهيــك عــن الوصــول إلــى مســتحضرات تعقيــم اليديــن أو
ّ
ضغــط هائــل علــى االقتصــادات الناميــة لمواجهــة حجــم الجائحــة وعواقبهــا عبــر كافــة القطاعــات والفئــات
المعرضــة للمخاطــر .وال يمكــن للحكومــات مواجهــة تحــدي جائحــة كوفيــد 19-بمفردهــا بــل عليهــا االعتماد
علــى كل مــن القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي لضمــان المحافظــة على ممارســات األعمال
التجاريــة المســؤولة كجــزء مــن االســتجابة المنظمــة للجائحــة..
جنبــا إلــى جنــب مــع منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان
وعملــت منظمــة األغذيــة والزراعــةً ،
االقتصــادي ،بشــكل وثيــق مــع المؤسســات والحكومــات والمجتمــع المدنــي ،ووضعــت توجيهــات
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل
اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة .وتمــت صياغــة هــذه األداة لمســاعدة المؤسســات علــى فهــم كيفيــة
تأثيرهــا علــى التنميــة المســتدامة والمســاهمة فيهــا مــن خــال سالســل القيمــة الزراعيــة .وشــهدت
العديــد مــن بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي مؤخـ ًـرا زيــادة فــي
اللوائــح الناظمــة المتعلقــة بالعنايــة الواجبــة االجتماعيــة والبيئيــة اإللزاميــة للمؤسســات .وهــي تتطلــب
مــن المؤسســات معالجــة اآلثــار فــي سالســل اإلمــدادات الخاصــة بهــا والتــي تمتــد إلــى المســتويين
القطــري والمحلــي علــى حــد ســواء .وكمــا هــو موضــح أعــاه ،تســببت جائحــة كوفيــد 19-فــي ظهــور
طبقــة جديــدة مــن المخاطــر فــي مــا خــص الســلوك التجــاري الرشــيد وآثــار التنميــة .ويجــب تصميــم
العنايــة الواجبــة بحيــث تدمــج اســتجابات الحكومــات والمؤسســات لهــذه اآلثــار علــى حــد ســواء مــع
أيضــا بالمخاطــر المتزايــدة المترتبــة علــى الســكان والكوكــب.
االعتــراف ً
عد توجيهات منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة
تُ ّ
بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة أداة لصالح المؤسسات العاملة على طول
سالسل القيمة العالمية للمنتجات الزراعية .وتساعد التوجيهات المؤسسات على مراقبة
معايير السلوك التجاري المسؤول ،كما تدعم العناية الواجبة على طول سالسل اإلمدادات
الزراعية لضمان أن تقلل عملياتها من المخاطر وتساهم في التنمية المستدامة .وتتضمن
التوجيهات:
•سياسة نموذجية للمؤسسات تتضمن المواصفات التي يجدر بالمؤسسات التقيد بها من
أجل تيسير سالسل اإلمدادات الزراعية المسؤولة وتشجيعها؛
وصفا للخطوات الخمس التي يجب أن
ً
•إطار للعناية الواجبة المستندة إلى المخاطر يتضمن
تتبعها المؤسسات من أجل تحديد اآلثار السلبية ألنشطتها وتقييمها والتخفيف من وطأتها
والمساءلة عن سبل معالجتها؛
•سرد تفصيلي للمخاطر الرئيسية التي تواجه المؤسسات عبر سالسل القيمة الزراعية ،بما
في ذلك حقوق العمل ،والصحة والسالمة المهنيتين ،واألمن الغذائي ،وحيازة األراضي،
والرفق بالحيوان ،والموارد الطبيعية ،وتدابير التخفيف من المخاطر؛
•توجيهات لتطوير الحوارات بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن السلوك التجاري الرشيد
واالنخراط مع الفئات الضعيفة ،بما في ذلك الشعوب األصلية.

التوصياتالمتعلقةبالسياسات
تســاعد اســتجابات السياســات الراميــة إلــى التصــدي لجائحــة كوفيــد ،19-فــي ســياق االســتثمار الرشــيد
فــي الزراعــة والنظــم الغذائيــة والســلوك التجــاري الرشــيد فــي سالســل القيمــة الزراعيــة ،علــى النظــر
فــي الروابــط بيــن االســتثمار والمؤسســات وآثــار التنميــة .ويعتبــر كال المفهوميــن متجذريــن فــي فكــرة
تحســين النواتــج لصالــح المجتمــع والبيئــة واالقتصــاد عبــر مختلــف الجهــات الفاعلــة فــي سلســلة قيمــة
زراعيــة أو ســلعية معينــة.

12\8

االستثمار الرشيد وجائحة كوفيد:19-
معالجة اآلثار والمخاطر والسلوك التجاري الرشيد في سالسل القيمة الزراعية

وتماشـ ًـيا مــع مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي لالســتثمار الرشــيد فــي نظــم الزراعــة واألغذيــة،
وتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة ،يمكــن
للتوصيــات التاليــة المتعلقــة بالسياســات أن تدعــم الحكومــات والمســتثمرين والمؤسســات ومنظمــات
المجتمــع المدنــي ،فــي بنــاء سالســل قيمــة زراعيــة أكثــر قــدرة على الصمود ،فيما تســتجيب لالســتثمار
واألعمــال التجاريــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد:19-
•تعزيــز بيئــة تمكينيــة مواتيــة لالســتثمارات الرشــيدة والســلوك التجــاري الرشــيد :مــن خــال تعزيــز
التماســك واالتســاق والقــدرة علــى التنبــؤ بالسياســات والقوانيــن واللوائــح الناظمــة المتعلقــة
أيضــا ضمــان اســتجابة
باألعمــال التجاريــة واالســتثمار فــي الزراعــة والنظــم الغذائيــة .ومــن الهــام ً
السياســات للصدمــات الخارجيــة المتغيــرة التــي تســببها الجائحــة ،وأن يكــون لهــا أثــر مباشــر علــى
رفــاه العمــال والمجتمعــات المحليــة والبيئــة.
•تطبيــق مبــادئ لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي لالســتثمار الرشــيد فــي نظــم الزراعــة واألغذيــة
وتوجيهــات منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة
لتعزيــز األثــر :يتصــدى االســتثمار والســلوك التجــاري اللــذان يسترشــدان بهذيــن الصكيــن العالمييــن
للمجــاالت ذات األولويــة فــي االســتجابة لجائحــة كوفيــد 19-وبالتالــي يمكّنــان مــن إعــادة بنــاء القطــاع
بشــكل أفضــل .وتُ ســند األولويــة لألمــن الغذائــي للســكان وتغذيتهــم ،وتعــزز صحتهــم ورفاههــم،
وتدعــم الزراعــة والنظــم الغذائيــة المســتدامة والفعالــة والقــادرة علــى الصمــود ،مــع تمكيــن التنميــة
اجتماعيــا.
الشــاملة
ً
•تشــجيع الحــوار بيــن األعمــال التجاريــة والحكومــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والمجتمعــات
المحليــة :ال يعنــي الســماح بالتباعــد الجســدي أن الجهــات الفاعلــة المختلفــة ال يمكنهــا مناقشــة
التطــورات ذات األهميــة .ويمكــن أن يســاعد تيســير المناقشــات بيــن منظمــات العمــال وأصحــاب
العمــل ،ومجموعــات المصالــح المشــتركة ،والحكومــات المحليــة والمركزيــة ،والمنظمــات الدوليــة،
والمنظمــات غيــر الحكوميــة وغيرهــا فــي التخفيــف مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تســببها الجائحة على
حقــوق العمــال فــي سالســل القيمــة الزراعيــة .ويمكــن للحــوار بيــن أصحــاب المصلحــة المتعدديــن أن
يشــجع التعــاون والعمــل بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة.
•ضمــان إســماع صــوت المجموعــات المتأثــرة بشــكل خــاص فــي خطــط االســتجابة :يجــب أن
تشــارك الحكومــات واألعمــال التجاريــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي بشــكل جماعــي فــي خطــط
االســتجابة التــي تيســر ســبل االنتصــاف لألفــراد أو الجماعــات التــي تأثــرت بالجائحــة ومــا يرتبــط بهــا
وغالبــا مــا تتضخــم القضايــا المتروكــة دون
مــن ســوء ســلوك تجــاري فــي سالســل القيمــة الزراعيــة.
ً
حــل وتتوســع إلــى آثــار أكبــر وأكثــر تعقيـ ًـدا بالنســبة إلــى مجموعــة واســعة مــن أصحــاب المصلحــة،
بمــا فــي ذلــك المؤسســات.
•تأصيــل االســتثمار الرشــيد والســلوك التجــاري الرشــيد فــي خطــط التخفيــف الحاليــة وبنــاء قــدرات
العامليــن فــي سالســل القيمــة الزراعيــة :يمكــن أن يشــمل ذلــك خطــط االســتجابة للطــوارئ فــي
إطــار األمــم المتحــدة للتعــاون مــن أجــل التنمية المســتدامة ،واســتجابات الحكومة لدعم المشــروعات
الزراعيــة واإلعــام عــن أدوار المؤسســات ومســؤولياتها فــي معالجــة الجائحــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى.
ويجــب كذلــك توجيــه حمــات االتصــاالت إلــى العمــال عبــر سالســل القيمــة الزراعيــة بأســرها ،مــع
تحديــد دورهــم فــي منــع انتشــار جائحــة كوفيــد .19-ويجــب تصميــم مــواد لتعزيــز القــدرات قائمــة
علــى الصــور مــن أجــل العامليــن األمييــن.

12\9

االستثمار الرشيد وجائحة كوفيد:19-
معالجة اآلثار والمخاطر والسلوك التجاري الرشيد في سالسل القيمة الزراعية

المراجع
رابطة أمم جنوب شرق آسياFood, Agriculture and Forestry. Jakarta, ASEAN. 46 pp. .2018 .
https://18206d52-a23e- The ASEAN Guidelines on Promoting Responsible Investment in
4e6c-aad7-4f5a0f8afd45.filesusr.com/ugd/782512_3c1726039c0b474ea61a9281e58f
be61.pdf
Time of COVID-19: The Hazards of Pressing On. Blog article by Sam Szoke-Burke .2020 .CCSI
 .Land and Resource Investment Consultations in theفــي[ .CCSI Blog :النســخة اإللكترونيــة].
[ورد ذكــره فــي  15يونيو/حزيــران https://ccsi.columbia.edu/2020/05/27/land-and- .]2020
resource-investment-consultations-in-the-time-of-covid-19-the-hazards-of-pressing-on/
 USD10 billion needed to avert the COVID-19 hunger crisis .2020 .CERES2030فــي:
[ .CERES2030النســخة اإللكترونيــة][ .ورد ذكــره فــي  1أغســطس/آب https://ceres2030.org/ .]2020
shorthand_story/10-bn-needed-to-avert-the-covid-19-hunger-crisis/
لجنــة األمــن الغذائــي العالمــي .2014 .مبــادئ االســتثمار الرشــيد فــي نظــم الزراعــة واألغذيــة .رومــا،
منظمــة األغذيــة والزراعــة ،الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ،برنامــج األغذيــة العالمــي 32 .صفحــة.
http://www.fao.org/3/au866a/au866a.pdf
الطوعيــة بشــأن الحوكمــة المســؤولة لحيــازة
التوجيهيــة
منظمــة األغذيــة والزراعــة .2012 .الخطــوط
ّ
ّ
األراضــي ومصايــد األســماك والغابــات فــي ســياق األمــن الغذائــي الوطنــي .رومــا ،منظمــة األغذيــة
والزراعــة 47 .صفحــةhttp://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf .
منظمــة األغذيــة والزراعــةTracking progress on food and agriculture-related SDG .2019 .
 .indicators. A report on the indicators under FAO custodianshipروما ،منظمة األغذية والزراعة.
 42صفحــةhttp://www.fao.org/fileadmin/templates/SDG-progress-report/2019-final/sdg- .
progress-report-print.pdf
منظمــة األغذيــة والزراعــة2020 .أ .أثــر كوفيــد 19-علــى العمــال غيــر النظامييــن .رومــا ،منظمــة األغذيــة
والزراعــة 6 .صفحاتhttps://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca8560ar .
منظمــة األغذيــة والزراعــة2020 .ب .أســئلة وأجوبــة :جائحــة كوفيــد 19-وتأثيرهــا علــى األغذيــة والزراعــة
[النســخة اإللكترونيــة] .رومــا[ .ورد ذكــره فــي  10يونيو/حزيــران https://www.fao.org/2019- .]2020
ncov/q-and-a/impact-on-food-and-agriculture/ar/
منظمــة األغذيــة والزراعــة ،والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ،ومنظمــة األمم المتحــدة للطفولة،
وبرنامــج األغذيــة العالمــي ،ومنظمــة الصحــة العالميــة .2020 .حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي
صحيــة ميســورة الكلفــة .رومــا ،منظمــة
العالــم  .2020تحويــل النظــم الغذائيــة مــن أجــل أنمــاط غذائيــة
ّ
األغذيــة والزراعــة 320 .صفحــةhttp://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9692ar .
منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة وبرنامــج األغذيــة العالمــي.2015 .
تحقيــق هــدف القضــاء علــى الجــوع :الــدور الحاســم لالســتثمارات فــي الحمايــة االجتماعيــة والزراعــة.
العربيــة] 40 .صفحــةhttp://www.fao.org/3/i4951a/ .
رومــا ،منظمــة األغذيــة والزراعــة[ .النســخة
ّ
i4951a.pdf
Information Network. Joint Analysis for better Decisions. Rome, FSIN. 246 pp.2020 .FSIN
https://www.fsinplatform.org/ . 2020 Global Report on Food Crises by the Food Security
sites/default/files/resources/files/GRFC%20ONLINE%20FINAL%202020.pdf
and policy grabs in the shadow of COVID-19. Blog article by Lorenzo Cotula .2020 .IIED
 .Stopping landفــي[ .International Institute for Environment and Development :النســخة
اإللكترونيــة][ .ورد ذكــره فــي  15يونيو/حزيــران https://www.iied.org/stopping-land-policy- .]2020
grabs-shadow-covid-19

12\10

:19-االستثمار الرشيد وجائحة كوفيد
معالجة اآلثار والمخاطر والسلوك التجاري الرشيد في سالسل القيمة الزراعية

Commentary by Francine Picard, Carin Smaller, Nyaguthii Maina, and Sara Brewin .2020 .IISD
Investment in Decline: An opportunity for more responsible and sustainable food systems.
 [ورد.] [النســخة اإللكترونيــة.International Institute for Sustainable Development : فــي.Foreign
https://www.iisd.org/articles/foreign-investment-decline- .]2020 تمــوز/ يوليو1 ذكــره فــي
sustainable-food-systems
3rd ed. Geneva, International Labour Organization. 164 pp .2018 .منظمــة العمــل الدوليــة
https://www.ilo.org/global/ .Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture,
publications/books/WCMS_626831/lang--ar/index.htm
economic activity – ILO modelled estimates, November 2019 .2019 .منظمــة العمــل الدوليــة
. جنيــف.] منظمــة العمــل الدوليــة [النســخة اإللكترونيــة: فــي.ILO Statistics, Employment by sex and
https://www.ilo.org/shinyapps/bulkexplorer40/?lang=en .]2020 تمــوز/ يوليو20 [ورد ذكــره فــي
&segment=indicator&id=EMP_2EMP_SEX_ECO_NB_A
 منظمــة: فــي. حمايــة العمــال فــي مــكان العمــل:19- جائحــة كوفيــد.2020 .منظمــة العمــل الدوليــة
https://www.ilo. .]2020 أيــار/ مايو10  [ورد ذكــره فــي. جنيــف.]العمــل الدوليــة [النســخة اإللكترونيــة
org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_738742/lang--ar/index.htm
Conduct. Paris, OECD. 18 pp .2020 .منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي
https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=129_129619- .COVID-19 and Responsible Business
6upr496iui&title=COVID-19-and-Responsible-Business-Conduct
 توجيهــات.2016 .منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة
منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة بشــأن سالســل
 [النســخة. منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان االقتصــادي، باريــس.اإلمــدادات الزراعيــة المســؤولة
https://www.fao.org/publications/card/ar/c/I6074AR . صفحــة89 ]العربيــة
ّ
.] [النســخة اإللكترونية.Save the Children : فيSave Our Education .2020 .Save the Children
https://www.savethechildren.net/news/almost- .]2020 تمــوز/ يوليو15  [ورد ذكــره فــي.London
10-million-children-may-never-return-school-following-covid-19-lockdown
Agency and the International Labour Organization. 8 pp .2019 . ومنظمة العمل الدوليةSIDA
Transformation. SIDA Technical brief No. 2. Geneva, Swedish International Development
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/ .Gender Impacts of Structural
documents/publication/wcms_735154.pdf
the Pandemic. Geneva, UNCTAD. 268 pp .2020 .مؤتمــر األمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة
https://unctad.org/system/files/ .World Investment Report 2020. International Trade Beyond
official-document/wir2020_en.pdf
on Food Security and Nutrition. New York City, United Nations. 23 pp .2020 .األمم المتحدة
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_policy_ .Policy Brief: The Impact of COVID-19
brief_on_covid_impact_on_food_security.pdf
Monitoring of School Meals During COVID-19 School Closures .2020 .برنامج األغذية العالمي
.]2020 تمــوز/ يوليو1  [ورد ذكــره فــي.] برنامــج األغذيــة العالمــي [النســخة اإللكترونيــة: فــي.Global
https://cdn.wfp.org/2020/school-feeding-map/

12\11

االستثمار الرشيد وجائحة كوفيد:19-
معالجة اآلثار والمخاطر والسلوك التجاري الرشيد في سالسل القيمة الزراعية

شكر وتقدير
قــام الفريــق المعنــي باالســتثمارات الزراعيــة الرشــيدة (شــعبة الشــراكات والتعــاون مــع األمــم
المتحــدة) والفريــق المعنــي بسالســل القيمــة العالميــة الرشــيدة (شــعبة األســواق والتجــارة) بإعــداد
موجــز السياســات هــذا .وقــام بتأليفــه كل مــن  ،Jana Heroldو Tomislav IvancicوKarlsson
 Jesperمــع مســاهمات مــن  ،Yannick Fiedlerو ،Pascal Liuو ،Emma McGhieو Michael Riggs
´
و.Marcela Villarreal
^

© FAO, 2021
CB1602AR/1/12.21

بعض الحقوق محفوظة .يتوافر هذا العمل بموجب ترخيص
CC BY-NC-SA 3.0 IGO

تنويه مطلوب :
ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻏذﯾﺔ واﻟزراﻋﺔ .2021 .اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟرﺷﯾد وﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوﻓﯾد: 19 -ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻵﺛﺎر واﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺳﻠوك اﻟﺗﺟﺎري اﻟرﺷﯾد ﻓﻲ ﺳﻼﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ .روﻣﺎ
https://doi.org/10.4060/cb1602ar

