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 العاملي الغذائي األمن جلنة

   اخلمسونالدورة 
 ""إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية

 2022 تشرين األول/أكتوبر 10-13

مواضيعي عاملي عن املسؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية املستدامة. حدث  تحتفيز االستثمارا
الستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذية   -مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة 

  مسودة االستنتاجات
  

  املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها
ى املوارد من أجل واحلصــــــول علمتويل التنمية املســــــتدامة  حتفيزإىل  أمهية احلاجةاحلدث الضــــــوء على هذا ط يســــــلّ  -1

، مبا يتماشــــــــــــى مع اإلطار 2030من أهداف التنمية املســــــــــــتدامة حبلول عام  2اإلجراءات واجلهود املبذولة لتحقيق اهلدف 
لتأملاملتكامل وغري القابل للتجزئة ألهداف التنمية املستدامة السبعة عشر.  ت األخرية ليف  و لمجلس االقتصادي املنتد

ط احلدث الضــــــوء على "، يســــــلّ وما بعده 19-كوفيد  زمنمتويل التنمية يف وعملية "، التنمية املســــــتدامةبشــــــأن واالجتماعي 
اجللســة اســتخدام  وتقّيم الغذائية اليت تتماشــى مع أهداف التنمية املســتدامة. والنظمأمهية االســتثمارات املســؤولة يف الزراعة 

الوتطبيق  (مبادئ االســــتثمارات  ســــتثمارات املســــؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصــــة 
الستثمارات املسؤولة يف الزراعة  اليت تتعلق الراهنةتطلبات املوتستكشف الوضع و ، 2014يف عام اعُتمدت اليت  املسؤولة)

األمهية احلامسة لتحفيز التمويل  ويتضمن احلدث عروًضا رئيسية بشأن. 2030طة عام الفرتة املشمولة خبيف  والنظم الغذائية
؛ البنك الدويل يف املديرينكبري ،  Martien van Nieuwkoopالســــيد يلقيها  اإلضــــايف من أجل النظم الغذائية املســــتدامة

 Viktoria deالسيدة و  ؛)الحًقا يُؤكد، مساعدة املدير العام للميثاق العاملي لألمم املتحدة (Sanda Ojiamboالسيدة و 

Bourbon de Parme ،من رفيع املستوى وممثل ؛ التحالف العاملي للمقارنة املرجعيةحتويل األغذية والزراعة،  قائدة مسار
 .)الحًقايُؤكد ( FAIRR Initiativeمبادرة 

ستخدام مبادئ االستثمارات املسؤولة وتطبيقها من األعضاء التايل ذكرهم:يو   تألف الفريق املعين 
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  ســـــــــــعادة الســـــــــــيدةSilvia Giacoppoااللتزامات جتربة "تعرض  اليت، والكارييب ، رئيســـــــــــة برملان أمريكا الالتينية
برملان يف التشــــــــــريعات اإلقليمية والوطنية، ويف خطة عمل االســــــــــتثمارات املســــــــــؤولة واإلجراءات يف تطبيق مبادئ 
 "؛بلدان أمريكا الالتينية والكارييب

  يلند ( يممثل حكومو رابطة أمم لاخلطوط التوجيهية وتنفيذ  عدادجتربة البلد املرتبطة  يتناول) الحًقايُؤكد من 
 ؛بشأن تعزيز االستثمارات املسؤولة يف جماالت األغذية والزراعة واحلراجةجنوب شرق آسيا 

  رواد يد  ها علىوتشـــــــــــجيعحتفيز االســـــــــــتثمارات املســـــــــــؤولة ) يعرض جتربة "الحًقايُؤكد من تونس ( يممثل حكومو
 ؛اأفريقيً بلًدا  أحد عشر " اليت مشلتالزراعيني الشباباألعمال 

  ممثل من آلية القطاع اخلاص، الســـــــــيد وDeo Tembaشـــــــــركة ، املدير التنفيذي ومؤســـــــــس Grande Demam 
 ؛"فريقياأأللبان تغذي منتجات اجتربة "يعرض (تنزانيا)، 

  األصـــــــــــــــلية ( باجملتمع املدين والشـــــــــــــــعو آلية  ممثل منوCSIPM( ،) رصـــــــــــــــداآللية عن يعرض تقرير  )الحًقايُؤكد 
 ؛لديها أصحاب املصلحةيف صفوف وتطبيقها  املسؤولة اتمبادئ االستثمار استخدام 

  الســـــيد  معايلوChristian Hofer ، جتارب ســـــويســـــرا يف دعم تنفيذ يعرض ســـــ يف ســـــويســـــرا، الذياخلارجية وزير
 .االستثمارات املسؤولة مبادئ

 وإن اللجنة: -2

حلدث رحّ ت  )أ( من أجل مســــامهة يف تعزيز الوصــــول إىل املوارد بوصــــفه للجنة  اخلمســــنيللدورة املواضــــيعي العاملي ب 
رصـــــــد من أجل ، 2030خطة عام  تنفيذعقد العمل حنو خالل من أهداف التنمية املســـــــتدامة،  2حتقيق اهلدف 
الســـتثمارات املســـؤولة يف الزراعة ونظم تنفيذ  يفالتقدم احملرز   األغذيةمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصـــة 

عتباره فرصـــــــــة مفيدة لتبادل اخلربات واملمارســـــــــات اجليدة يف اســـــــــتخدامها (مبادئ االســـــــــتثمارات املســـــــــؤولة) ، و
ت؛  وتطبيقها على مجيع املستو

للمحة العامة  خذو  )ب( رصد استخدام وتطبيق مبادئ جلنة " – CFS 2022/50/Inf.21الوثيقة  الواردة يفعلًما 
الســـــــــتثمارات املســـــــــؤولة يف الزراعة ونظم  حتليل األمانة للمســـــــــامهات  - األغذيةاألمن الغذائي العاملي اخلاصـــــــــة 

 "؛الواردة لتوجيه احلدث املواضيعي العاملي

يف الزراعة والنظم الغذائية املســــتدامة املتوافق مع أهداف التنمية املســــتدامة  ةاملســــؤول اتوافق على أن االســــتثمار وت  )ج(
يف ســــياق األمن  للحق يف غذاء كافٍ  إلعمال املطرداودعم  ،تعزيز األمن الغذائي والتغذيةمن أجل أمر ضــــروري 

ت املناسبة  دات الكبرية يف متويل النظم الغذا -الغذائي الوطين، وأن االستجا  –ئية املستدامة والشاملة مثل الز
 معاجلة الركائز األربع لألمن الغذائي والتغذية وأهداف التنمية املستدامة؛الزمة من أجل 

هو حتســـــــني األمن الغذائي والتغذية من خالل االســـــــتثمارات املســـــــؤولة على أن اهلدف العام ملبادئ  ؤكد جمدًداوت  )د(
حتديد املبادئ اليت ميكن من خالل الغذائية نظم والوجيه إجراءات مجيع أصــحاب املصــلحة املشــاركني يف الزراعة ت

دد األمن بشدة ةالالزم ةالرشيد اتأن تعّزز االستثمار  ، وحتسني سبل كسب العيش، واحلماية من املخاطر اليت 
لتايل يف اإل، الغذائي والتغذية واحلّد منها عمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف ســــياق األمن الغذائي مبا يســــاهم 

 ؛الوطين
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على  اســُتخدمتقد  - 2014 تشـــرين األول/منذ اعتمادها يف أكتوبر -املســؤولة  اتاالســتثمار ن مبادئ  قرّ وت  )ه(
ت العاملية والوطنية واحمللية،  بذل جهود منســــــقة من قبل أعضــــــاء جلنة األمن الغذائي العاملي،  إضــــــافة إىلاملســــــتو

ت من أجل وجمموعتها االســـتشـــارية، وأمانة جلنة األمن الغذائي العاملي  ضـــمان نشـــرها وتطبيقها يف خمتلف املنتد
 الدولية.

على  اوتطبيقه اواســتخدامه مبادئ االســتثمارات املســؤولة نشــرعزيز ت من أجلجهود إضــافية على بذل ع شــجّ وت  )و(
ت العاملية واإلقليمية والوطنية ودون الوطنية؛نطاق أوسع وبصورة منتظمة  ، عند االقتضاء، على املستو

، ملنــاقشــــــــــــــــتهــا والنظر فيهــا، خطوات عمليــة 2023خالل عــام طلــب من رئيس اللجنــة أن يقرتح على املكتــب وت  )ز(
من أهداف التنمية  2االســــــــــــــــتثمارات املســــــــــــــــؤولة يف الزراعة والنظم الغذائية ومتويل اهلدف رصــــــــــــــــد تعزيز  لغرض

 اتمبادئ االســـــــتثمار الذكرى الســـــــنوية العاشـــــــرة العتماد إحياء من أجل يف الوقت املناســـــــب وذلك املســـــــتدامة، 
 ؛2024املسؤولة يف عام 

لتعليقات التالية علمً  خذو  )ح( اا    يف اجللسة العامة. اليت أُدىل 


