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 جتهيز األغذية إشراك قطاعمشروع اسرتاتيجية 

 

 متهيد

 والسياقساسية األ علوماتامل

 األمن الغلائي والتغلزة وحتسهههههنوصههههههو  يف ز اة إسههههههاامرا  و   ر تسههههههار املوارا الورانية ال لاتية لوالزة وال را ة  -1
 .سلل العيش واالقتصااات ال زفية وا ر احلفاظ  لى الت وع الليولو ي وموا اة حتد ت التكيف مع تغري امل اخ

 للمعا دة 6-13املااة به تق  جتاي  األالزة من املوارا الورانية ال لاتية لوالزة وال را ة، كما  قطاعسههههههههههههههتفيد زو   -2
تدرس األط اف املتعاقدة  أ  لى  6-13وت ص املااة (. املعا دة)وال را ة الدولية بشهههههههههههههها  املوارا الورانية ال لاتية لوالزة 

أشههكاالر اسههجاتيملية ملسههاتات التقاسههر الطو ي للم امبع تقو  نو لاا صهه ا ات جتاي  األالزة ال  ت تفع من املوارا الورانية 
 ال لاتية لوالزة وال را ة ابملساتة يف ال ظا  املتعدا األط اف.

من ( ح) 29من خالل الفق ة اجلااز ال ائسهههههههههههي للمعا دة ل  له املااة، إىل  انب الطلب اللي قدمه تشهههههههههههك  و  -3
زد و جل ة التموزل إىل وضهههههههع اسهههههههجاتيملية لتعلية املوارا املالية من صههههههه ا ات جتاي  األالزة اللي  3/2019لق ار اب لحقامل

جتاي  األالزة  له  قطاع مشهههههههههاركةلوضهههههههههع اسهههههههههجاتيملية التفوزض ، من املعا دة 6-13 لى ال حو اللي تد و إليه املااة 
يف احلسههههههلا  ( جل ة التموزل)اللمل ة الدائمة املع ية ابسههههههجاتيملية التموزل وتعلية املوارا وقد أخلت (. اإلشهههههه ا اسههههههجاتيملية )

تلاال : آبليات خمتلفة لتقاسههههههههههههر امل امبع، و ي ق   من املعا دة ت 13املااة  لدى وضههههههههههههع  له االسههههههههههههجاتيملية، كو  ،اأزضههههههههههههر 
 .التملاري املعلومات، واحلصول  لى التك ولو يا ونقلاا، وب اء القدرات، وتقاسر امل امبع ال قدزة واري ا من مبوائد التسوزق

 وقد. 2025-2020 لمعا دة للفجةاسهههههجاتيملية التموزل اجلدزدة ليف سهههههياق  اإلشههههه ا اسهههههجاتيملية  و  ى وضهههههع -4
لضما  تعلية موارا كامبية من خالل جممو ة  اسعى  ا در اجلااز ال ائسي اسجاتيملية التموزل يف اورته الثام ة و و زا تمد 

 . جتاي  األالزة قطاعمن الق وات لت فيل املعا دة، نا يف ذلك من 

املسهتدامة ططة األمر مثل أ داف الت مية املالئمة يف سهياق أط  السهياسهات العاملية  اإلشه ا اسهجاتيملية سهت ف ل و  -5
أ داف الت مية  سهههههههههههههه دوت  . 2020، واإلطار العاملي للت وع الليولو ي ملا بعد  ا  2030 لعا  املتحدة للت مية املسههههههههههههههتدامة

 قطاعالتحليل أ  من املمارسهههههههات الشهههههههائعة للشههههههه كات يف  بن   للقطاع اطاص يف الت مية العاملية، وقد ا قو ر املسهههههههتدامة اورر 
 . له األ داف مقابلأنشطتاا تقي ر أ   جتاي  األالزة

حفظ املوارا الورانية ال لاتية لوالزة وال را ة واسهههههههههههت داماا  زسههههههههههها ركما  اء يف اسهههههههههههجاتيملية ةوزل املعا دة، و  -6
القضههههاء ) 1ف ا داألوتشههههمل  له . ملاشهههه  واري ملاشهههه  يف ت فيل  دا من أ داف الت مية املسههههتدامة لى حنو املسههههتدا  
احلياة  لى ) 15، و(العمل امل اخي) 13، و( اإلنتاج واالسههتاال  املسهه وال) 12، و(القضههاء  لى اجلوع) 2، و( لى الفق 
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شههه اكات  لللورة األالزة جتاي  قطاعمع  للمشهههاركة  ا  مب صهههة واضهههحة و (. تحقيق األ دافلالشههه اكات ) 17، و(األرض
 .يف حتقيق أ داف الت مية املستدامة من أ ل املساتةاسجاتيملية لت فيل املعا دة 

املعا دة؛ وملاائ املشههههههاركة؛ وتقيير امل اط  دف ابل سههههههلة إىل واهل ؤزة ال: ما زلي اإلشهههههه ا حتدا اسههههههجاتيملية و  -7
 . ذات الصلة وإاارهتا

 املعا دة مع القطاع اطاص ملشاركةالتطور واطربة والف ص املتاحة 

زتعلق بتيسههري يف ما ا ا ت ظيمير وت اي املعا دة اورر . اطاص بط ق خمتلفة القطاعمع م ل إنشههائاا شههاركا املعا دة  -8
بدور القطاع اطاص  ق   احلصههول  لى املوارا الورانية ال لاتية لوالزة وال را ة وتقاسههر امل امبع ال اشههية  ن اسههت داماا، كما ت

 . يف ت فيل املعا دة وتشملعه

للملي ات حيتوي  لى أكرب جتمع و و ، ااوتقامس لى امل امبع ل لحصههههو لا متعدا األط اف أنشههههات املعا دة نظامر و  -9
وق ال ظا  املتعدا األط اف أ  زدمبع املتلقي اللي  شههههههج وز. والزة وال را ةلوالتدرزب  والجبيةيف العامل متاح لللحث  زسهههههه 

لياا من ال ظا  املتعدا األط اف إىل صهههه دوق تقاسههههر امل امبع التابع للمعا دة  صههههل حزتضههههمن مواا ما  انلاتير  اصهههه فر  جتار ر 
استومبيا ش و  معي ة،  لى ال حو امل صوص  ليه يف املااة ما حصة  االة من امل امبع ال اشية  ن تسوزق ذلك امل تج، إذا 

 (. ا) 13-2

ا يف مفاوضههههات املعا دة وأزضههههر  مبا ل شههههار  قطاع الللور اطاص يف ت فيل املعا دة من خالل اوره كم اقبقد و  -10
والصهه دوق العاملي لتابع للمعا دة صهه دوق تقاسههر امل امبع اجملاالت ت فيل املعا دة، مثل مسههاتات طو ية من خالل تقدمي 
 .لت وع احملاصيل

 ي و . وال را ةاملوارا الورانية ال لاتية لوالزة األالزة يف ملاارات ا ي   ا   دا من األمثلة  لى مشههههههههههههههاركة جمو  -11
من سههههههها دة امل ار ن مصهههههههممة مل لى احملاصهههههههيل، د زحدابلتلجكي  ابشههههههه اكات بن القطا ن العا  واطاص،   قدتشهههههههمل 

مشلا الجكي   لى كاله   شههه كة أالزة يف شههه اكات 100 كربأبن من  دا كلري وقد شهههار  . أصهههحاحل احليازات الصهههغرية
 لى حنو و  1.أخ ىحماصيل اللرة ال مبيعة والشعري والكسامبا والكاكاو ومبول الصو  والنب والشاي، من بن كحماصيل معي ة  

جتاي  األالزة  قطاعحمداة هتر ولية سهههلع حمصهههل املية صهههو  اسهههجاتيمليات يل صههها، وضهههع الصههه دوق العاملي لت وع احملهيشهههل
  .هبدف مجع أموال لت فيل ا

مع القطاع اطاص  املشهههاركةالتملارحل السهههابقة يف ابحلسهههلا  خلت  له، أ    ا اإلشهههوضهههع اسهههجاتيملية ويف سهههياق  -12
م ظمة األالزة وال را ة السههجاتيملية شهه اكة  2019  ن التوصههيات ال اشههية  ن التقيير املسههتقل لعا  لت فيل املعا دة، مبضههالر 

مدخالت  ن و  2القطاع اطاص،إلشهههههه ا  يف اسههههههجاتيملية امل ظمة اجلدزدة  ةمونق يكما  ،  2013مع القطاع اطاص لعا  
  .خرباء خار ينمن 

                                        
 .2015، لل را ة املستدامة Syngentaاملصدر: م سسة   1
 /AR.pdf3353ar/CB3353cb/3https://www.fao.org.: 2025-2021للفجة  وال را ة إلش ا  القطاع اطاصاسجاتيملية م ظمة األالزة   2
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 اإلشراكاسرتاتيجية 

 3.للمعا دة الشاملةاسجاتيملية التموزل ا ض مع رؤزة و زتماشى ا ضاا تتماشى رؤزة  له االسجاتيملية و  -13

 ال ؤزة 

لت فيل مسههههههاتات طو ية ن من تعلية جتاي  األالزة، ميكن تشههههههكيل شهههههه اكات ةك   قطاع مع االخن ا من خالل  -14
ا وزتيح ذلك . الةة ومبع  زبط زقة طوزلة األ ل وم سهههههههههههقة و زر وأحكاماا  أا اض املعا دة حفظ املوارا الورانية ال لاتية أزضهههههههههههر

لوالزة وال را ة واسههههههههت داماا املسههههههههتدا ، واملسههههههههاتة يف ز اة وصههههههههو  األمن الغلائي والتغلوي، وحتسههههههههن سههههههههلل العيش 
ف مع تغري امل اخ وحتقيق ، وا ر حفظ الت وع الليولو ي واست دامه املستدا ، وموا اة حتد ت التكي  واالقتصااات ال زفية

 .أ داف الت مية املستدامة

 الغ ض

الصهههههههههههههعد  لى د ر ال ظا  املتعدا األط اف وت فيل املعا دة ككل، لجتاي  األالزة  قطاعةكن الشههههههههههههه اكات مع  -15
 .موارا أخ ىابإلضامبة إىل نا يف ذلك من خالل املساتات املالية الطو ية،  ،الوط ية واإلقليمية والدولية

 ال اج

ا، ما زتيح تطوز  واختلار وصهههههههقل املفا ير وال ماذج واألاوات لتو يه ير جيا تدر هنملر  اإلشههههههه ا اسهههههههجاتيملية تلع سهههههههت -16
سههههههههتع اض الاجملال ل لا ال اج سههههههههيتيح و . جتاي  األالزة قطاعمع  الخن ا  املعا دة فع الةالو  اامبةاهل جممو ة من اإل  اءات

لتعميق الفار املشههههههههههج  وحتدزد الف ص ذات اال تما    لا القطاعمع أصههههههههههحاحل املصههههههههههلحة يف  تظر املتشههههههههههاور الر و تعل  الو 
خطة اور ر بتحدزث جل ة التموزل وتقو  . جتاي  األالزة قطاعل اء ش اكات اسجاتيملية ومستدامة بن املعا دة و لاملشج ، 

  .ونيقة م فصلةك له اططة متاحة  و  4(م حلة اللدء)جتاي  األالزة  إش ا  قطاعاسجاتيملية :  فيل وال صد واالستع اضالت

 من نميك  نا شههه كاء الجممو ة من تن من أ  ت طوي  له االسهههجاتيملية  لى مشهههاركة ومسهههاتة طو يمن املتوقع و  -17
 احالير قائمة للمعا دة ا أ  تسههجشههد املشههاركة بتملارحل وميكن أزضههر . والدوليةت فيل املعا دة،  لى الصههعد الوط ية واإلقليمية 

 املية صهو  ل يف وضهع اسهجاتيمليات يصهاتلك ال  زيسه  ا الصه دوق العاملي لت وع احملكالقطاع اطاص،  مع  املشهاركةن ةك  
نشطة األقيااي يف اإلش اف  لى وستضطلع جل ة التموزل بدور . جتاي  األالزة قطاعحمداة، بعضاا زار ولية لسلع حمص

 . وإ  اءات رئيسيةت فيل للمعامل هلا ضع تس واتج امل طط هلا هلله االسجاتيملية و الو 

وتطوز  أاوات  جتاي  األاههلزههة، قطههاعملعهها ههدة لمن ااملو واة قيمههة ال اوا لتحههدزههد يف اللههدازههة لههلل ت  وف سههههههههههههههو  -18
 . مك ةامل املشاركةاذج من، وحتدزد نقا  الدخول و للتواصل

                                        
رؤزة  دزدة السههههههههجاتيملية  :6الفقرة  2025-2020اسههههههههجاتيملية ةوزل املعا دة الدولية بشهههههههها  املوارا الورانية ال لاتية لوالزة وال را ة ، 3/2019الق ار   3

تموزل ةك ن اسهههههههههههههههجاتيملية التموزل اجلااز ال ائسهههههههههههههههي، واألط اف املتعاقدة، ووكاالت التموزل، وامل ار ن، واجلاات الفا لة األخ ى، من  من ال: التموزل
 دف اسجاتيملية التموزل  و تع ز  التوامب   :14الفقرة . ومتضامب ة ومبعالةواملوارا األخ ى لت فيل ب امج املعا دة الدولية  لى املدى الطوزل وبط زقة م سقة 

 .من املعا دة 18والقدرة  لى الت ل  والشفامبية والكفاءة والفعالية يف تومبري املوارا املالية لت فيل األنشطة نو ب املعا دة، ومبقرا للمااة 
 http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf(: 2022 شلا /مبرباز  17-15)اطامس   تماعاالوقائع  1امل مبق   4

http://www.fao.org/3/cb9206en/cb9206en.pdf


 4 

 

تحدزد بالدروس املسهههتفااة وأمبضهههل املمارسهههات، و وابسهههت الص  زد من التحليل، ابملالع اصههه  سهههتسهههجشهههد  له و  -19
 . جتاي  األالزة قطاعملعا دة و بن ااجملاالت ذات اال تما  املشج  

من خالل مشههاورات مع أصههحاحل املصههلحة ال ئيسههين، نا    ت بلورهتالع اصهه  ال  ا ت قيح زد من املسههيمل ي و  -20
من اجلاات الفا لة ذات الصلة يف ذلك  ، واريالص ا ةجتاي  األالزة، مثل م صات ورابطات  قطاعمن من  ر  يف ذلك

 .مع أصحاحل املصلحة   الءلاحث لت  اتيس   استشارات أوليةآلية وسيشمل ذلك حتدزد . القطاع اطاص

 الوصف وال طاق والقطا ات : جتاي  األالزة قطاع

اإلنتاج ال را ي جتاي  األالزة، أو قطاع تصههههههههه يع األالزة واملشههههههههه وابت،  ي م حلة واحدة يف سهههههههههلسهههههههههلة  قطاع -21
إلنتاج حماصيلار  إلياا املعقدة ال  تلدأ بص ا ات املدخالت ال  ت وا امل ار ن ابمل تملات ال  حيتا و و الشاملة والغلائي 

  .املستالكن ال اائينإىل  وصوالر امل تملات  رب سلسلة القيمة الغلائية، مبياا ومواشيار، وتتدمبق 

 كربى  من شهه كات وصهه ا ات وط ية ،شههمل جممو ة واسههعة من امل سههسههاتزجتاي  األالزة واسههع للغازة و  وقطاع -22
 . ية الصغ ، وكللك م ارع أس زة يف العدزد من الللدا ومتعداة اجل سيات، إىل ش كات وص ا ات متوسطة وصغرية ومت ا

جتاي  األالزة، نا يف ذلك االجتا ات  قطاعل 5حتليالر أ  ى خلري خار ي كمل ء من وضهههههع  له االسهههههجاتيملية، و  -23
وابلغ  جتاي  األالزة شهههدزد الت وع كو  قطاع لى  ا أزضهههر الضهههوء  التحليلكما سهههل ط .  للمعا دةاملو واة والدوامبع، والقيمة 

يف  جت ي بلورهتاال  اج ال    بقاءوقد تق ر جل ة التموزل تكليف إ  اء م زد من الدراسههههههات يف املسههههههتقلل لضههههههما  . ئةالتمل  
 . تقدمة ال مو والللدا  ال امية  لى السواءامل، نا يف ذلك يف سياقات الللدا  مالئمةإطار  له االسجاتيملية 

 جتاي  األالزة؟ قطاعملاذا الش اكة مع 

 ل ملاحا زع ز بعضههههههههههههاا بعضههههههههههههر مبوائد خمتلفة جتاي  األالزة واملعا دة، و  قطاعالتآزر بن    ا  العدزد من جماالت -24
  . مل الط مبن

 واملع مبة ابلتواصهههههلجتاي  األالزة الفوائد املتصهههههلة  قطاعالشههههه اكة مع من عا دة املتشهههههمل الفوائد ال  تعوا  لى و  -25
ومعارف  بشههها  الت وع الليولو ي وال ظر الغلائية املسهههتدامة،ا مشهههجكر  تواصهههالر وقد تولد الشههه اكات . والتك ولو يا واالبتكار
  ال شههههههه  الفعال للمعلومات  لى تيسههههههه  كما قد السهههههههوق وأمبضهههههههل املمارسهههههههات،   ن ، ومعلومات الفعليوبياانت يف الوقا 

 .الصعد الوط ية واإلقليمية والعاملية

ب اء /املعا دة معاجلة قضهههها  مثل الت وع الليولو ي، وتغري امل اخ، ونقل التك ولو ياتشههههمل القواسههههر املشههههجكة مع و  -26
جممل  اامباكشههههههتسههههههميكن ااجملاالت األخ ى ال  من و . القدرات، والت وزع ال را ي، وا ر ال را ة األسهههههه زة، وتقاسههههههر امل امبع

ال لاتية لوالزة وال را ة يف حتقيق أ داف الت مية  ومسههههههههههههههاتة املوارا الورانية ،ة م اا، وال سههههههههههههههيما املغلزاألالزة الت وع يف
 . املستدامة
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 املعا دة؟مع  ةكا ش    قد ملاذا ز لغي للقطاع اطاص

املوارا الورانية ال لاتية ميك ه االسههههههههههتفااة من عتمد  ليه، و زا بقطاع الللور و ونيقر  اارتلاطر األالزة جتاي   قطاع تلط ز -27
، والشههههههههه اكات الف زدة ال  تومب  ا احلصهههههههههول  لى الللور  لى حنو مسهههههههههتدا الليولو ي ال را ي، و لوالزة وال را ة، والت وع 

  .نظر املعا دةا مجيعر 

جتاي  األالزة، نا يف ذلك يف جماالت اللحث والتطوز ، واسههههههههههههههتم ار  قطاعلمعا دة ال ا ح لت فيل القد زفيد و  -28
  .تاإلمداااالليية وسلسلة ادا ال  تتخطار حصول امل ار ن  لى بلور مونوقة ومت و ة، والتصدي لو

 لى االرتلا  ابملعا دة ال ظ  إىل ، ميكن يف جمال الللور قائمة حاليرالش كات ال  لدزاا ملاارات زتعلق اب يف ماو  -29
لدزاا أي ملاارات حمداة تتعلق  اال  ليسهههلشههه كات إىل اابل سهههلة أما  .ال لا اجمليف   له الشههه كات رمسي جباواإق ار أنه 

يمكن ال ظ  إىل مباحلوكمة اللييية واال تما ية، التواصهههههههههل ال  تللهلا يف جماالت   اواهأبتية الللور يف ق   ابلللور لك اا ت
 .الللورألتية  اراكااتعجف إباالرتلا  ابملعا دة  لى أنه ملاارة رمسية 

املعا دة قاارة  لى اجلمع بن احلكومات مب. به للتحالفات ذات الصههههلةا ا مونوقر أ  تكو  املعا دة وسههههيطر  ميكنو  -30
 . والسياسات واالستثماراتوكمة مسائل احلو  املشجكةاألولو ت بشا  الط مبن  بنالتلاحث والقطاع اطاص وتيسري 

 جتاي  األالزة قطاع مع املشاركةجماالت 

ا إىل م زد من التحليل جتاي  األالزة اسهههههههههت اار  قطاعوالشههههههههه اكة مع  للمشهههههههههاركةاالت احملتملة اجمل ت قيحسهههههههههيمل ي  -31
ال  حدات م ظمة األالزة تلك توقع أ  تشهههمل جماالت املشهههاركة الواسهههعة زو . صههه ا ة له الجملاالت التآزر بن املعا دة و 

 :امللن أاانه مع القطاع اطاص،  لى ال حو مشاركتااأ  هلا األولوزة يف يف اسجاتيمليتاا اجلدزدة وال را ة 

 بشا  السياساتاحلوار  (أ)

 ت مية القدرات (حل)

 تعلية املوارا (ج)

 الفينالتعاو   (ا)

 املع مبة واللحوث (ه)

   ال الد وة واإل (و)

 االبتكار (ز)

 نش  اتعميماا و تلاال اللياانت و  (ح)

 ا ر التموزل واالستثمار ( )

 أ داف الت مية املستدامةمع التواؤ   (ي)

  داف الت مية املستدامةألالد وة  ( )

 لف ص املشاركة الدولية واإلقليمية والوط يةالد ر الكامل 

جتاي  األالزة يف  قطاعوةكن االسهههههههتثمارات يف ت وزج دور حاسهههههههر يف باألط اف املتعاقدة يف املعا دة قو  سهههههههت -32
وسههههههتسههههههتكشههههههف اسههههههجاتيملية املشههههههاركة الد ر املطلوحل وتطور أاوات ومناذج . ت فيل املعا دةكما بشههههههكل أ ر يف   ،بلداهنا
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الوط ية واإلقليمية الصهههههههعد  لى معاا جتاي  األالزة وتطوز  الشههههههه اكات إشههههههه ا  قطاع اتحتاا للمسههههههها دة يف الختلار ا وإ
 أمكن ذاإ لغات األمر املتحدة أبكث  من لغتن منامل تلفة، و ةواإلقليمي ةالوط يات السههههههههياقاألخل ابال تلار والدولية، مع 

 . ذلك

 ملاائ املشاركة

مع تلك امل صوص له امللاائ  تتماشى و . يف مجيع م احل تفعيل  له االسجاتيمليةز لغي إاماج ملاائ املشاركة  -33
 :، ما زلياو  ت تيب معنمن القطاع اطاص وتلين  لياا، نا يف ذلك، إلش ا   لياا يف اسجاتيملية امل ظمة اجلدزدة 

 ؛بت فيل املعا دةذات الصلة مساتة واضحة يف حتقيق املعا دة وأ داف الت مية املستدامة إظاار  (أ)

املتلعة يف االسههههههههههههجاتيملية  اإلقصههههههههههههائيةعازري املوتطليق  املعا دة وم ظمة األالزة وال را ة واألمر املتحدة قيراحجا   (حل)
 ؛اجلدزدة للم ظمة إلش ا  القطاع اطاص، وال سيما تلك ال  تتعلق حبقوق اإلنسا  وحقوق العمل

 ؛أو مصداقيتاا أو مسعتاا استقالليتاان ا تاا أو  و د  احنياز ا أو د  املساس حبياا املعا دة  (ج)

 ؛تضارحل املصاحل أو أي خماط  أخ ى  لى املعا دة   ببفعالية وجتإاارة املشاركة  (ا)

 ؛ داف اإلمنائية الوط ية أل ضائاااألو  ا اضاامساتة واضحة يف والزة املعا دة وأ إظاار (ه)

،  لى ال حو امل صههههههههوص  ليه يف لدى أ ضههههههههائاا ق ارالاختاذ سههههههههلطة و  لمعا دةل  الطليعة احلكومية الدولية احج ا (و)
 ؛املعا دة والقوا د األخ ى ذات الصلة

  ال اج العلمي القائر  لى الربا ن واملتسههههههر ابحلياا وابالسههههههتقاللية اللي زد ر وتع  او  أي ت ازالت بمن القيا   (ز)
 ؛املعا دةزست د إليه  مل 

  ؛السياسات والقوا د واملعازريوتطليق ، ال سيما  لى  مليات وضع غ لهال مسو  املعا دة من أي  نري ازة مح (ح)

 .أسس الشفامبية واالنفتاح والشمول واملساءلة وال  ا ة واالحجا  املتلاال قيا  املشاركة  لى ( )

 وإاارهتاتقيير امل اط  

جتاي   قطاعمع  ابملشههههههههاركةجممو ة مت و ة من خمتلف أصههههههههحاحل املصههههههههلحة والق وات يف املعا دة تقو  توقع أ  ز -34
 ه.ش اكات مع قد و  األالزة

جتاي  األالزة من خالل أمانة املعا دة، ميكن ال ظ  يف  قطاعمع اكة شهههههههههه  تدخل يف املعا دة أو ت       دما و  -35
 للفجة القطههاع اطههاص اجملههاالت احملههداة يف اسههههههههههههههجاتيمليههة امل ظمههة ملشهههههههههههههههاركههةتلههك ا إىل تقيير امل ههاط  وإاارهتهها اسههههههههههههههت ههاار 

 :و ي ،2021-2025

 تضارحل املصاحل؛  (أ)

 ،سيما القطاع اطاص  لى املعا دة، والالكيا  املعين من كياانت أو اري السلير اللي ميارسه غ املسو  التانري اري  (حل)
  املعازري؛السياسات والقوا د ووضع  لى  لى سليل املثال ال احلص ، 

  والزتاا؛أو مصداقيتاا أو مسعتاا أو يتاا لالتانري السليب  لى ن ا ة املعا دة أو استقال (ج)

فائدة تكو  ال حبيثالقطاع اطاص، املعين من كياانت  الكيا اسههههت دا  املشههههاركة يف املقا  األول طدمة مصههههاحل  (ا)
 ؛ حمدواة أو معدومةللمعا دة 
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م تمله أو أو  المته التملارزة أو مصههههههههههههههااقة  لى امسه القطاع اطاص كياانت املعين من  كيا  للاملشههههههههههههههاركة م ح  (ه)
 ؛و اات نظ ه أو نشاطه

لكيا  املعين من كياانت ل( green washing" )الغسهههههل األخضههههه "أو /و 6(blue washingالغسهههههل األزرق )  (و)
 املعا دة؛ من خالل املشاركة مع القطاع اطاص 

 .إخفاق الش اكة يف تومبري الفوائد املتوقعة (ز)

 وإ ااة الت طيط والتقييرالت فيل وال صد 

 .وميكن حتدزثاا اور ر " اير جيتدر "أو  متك رراا ونيقة حية تتلع هنملر  اإلشههههههههههه ا من املتوخى أ  تكو  اسهههههههههههجاتيملية  -36
مع ت تيلات ال صهههد واالسهههتع اض يف اسهههجاتيملية ةوزل املعا دة، سهههتقو  جل ة التموزل ابنتظا  ب صهههد واسهههتع اض ا شهههير اوة

 لى أسههههههههاس م تظر وتقدمي املعلومات إىل اجلااز ال ائسههههههههي ث أحدتقدمي و  اإلشهههههههه ا التقد  احمل ز يف ت فيل اسههههههههجاتيملية 
 .توصيات بشا  التعدزالت

 

                                        
أنه ممارسههة تسههوزقية تتل ا ا م سههسههات وشهه كات تتمثل بتشههكيل  القات تعاو  وروابط مع كياانت األمر ا  لى  مومر  "الغسههل األزرق"زفار مصههطلح   6

 . ة املس ولةاملتحدة جلعل سلعاا أو خدماهتا أكث   اذبية للمستالكن ومحلة األسار ابمللالغة يف تصوز  الت اماا ابملمارسات اال تما ية واألخالقي


