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 املوجز –أوالا 
بادئ اخلاصةةةةةةةةةةةةةة ابالسةةةةةةةةةةةةةتثمارات املسةةةةةةةةةةةةة ولة املعلى  ،2014جلنة األمن الغذائي العاملي )اللجنة(، يف عام وافقت  -1
 10جمموعة شةةةةةةةةةةةةةةةاملة من املبادئ املةابطة والتكميلية البالغ عددها  املبادئهذه وتوفر . دئ(األغذية )املبا الزراعة ونظم يف

 دعموابلتايل  والتغذية،األمن الغذائي حتقيق اليت تسةةةةةاهم يف األغذية ونظم يف الزراعة  ةاملسةةةةة ول اتلتعزيز االسةةةةةتثمار  مبادئ
 .لوطيناإلعمال املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سياق األمن الغذائي ا

ونتائج  ،املبادئابسةةتخدام  املتعّلقةجتارهبم التابعني هلا أصةةحاب املصةةلحة  ليتشةةاطردعوتني أمانة اللجنة  أطلقتو  -2
سةةةهامات الواردة يف إلُيسةةةةشةةةد ابوسةةة، على التوايل. املبادئاليت مت تنظيمها ملناقشةةةة أصةةةحاب املصةةةلحة املتعددين  فعاليات

دمت مخسة ومخسون قُ و . ملبادئاب األخذلتقييم مدى خلمسني ازمع عقده خالل دورهتا احلدث املواضيعي العاملي للجنة، امل
 يف هذا التقرير. الواردخدمت يف جتميع التحليل واستُ  ،كاملةو  ذات صلة( مسامهة معلومات 55)
ها. وتطبيقاملبادئ بشةةةةةأن اسةةةةةتخدام  التجاربالواردة فرادى ( مسةةةةةامهة من املسةةةةةامهات 42وتوثق اثنتان وأربعون ) -3
من القطاع  4ومن منظمات األمم املتحدة،  4و حكومات،من  4و املدين،( مسةةةةةةةةةامهات من ا تمع 7سةةةةةةةةةبع )قد وردت و 

اجلهات من ( مسةةةةةةةةامهات بشةةةةةةةةكل مشةةةةةةةةة  من عدد 10ما جمموعه عشةةةةةةةةر ) وُقدممن األوسةةةةةةةةاط األكادميية.  2واخلاص، 
وثق وت(. لفأ -ارابعا  قسةةةةم"أخرى" )انظر الات جه( مسةةةةامهة من 11) ةعشةةةةر  إحدىوردت و (، لفأ -ارابعا قسةةةةم ال )انظر

 .فعاليات أصحاب املصلحة املتعددين اليت مت تنظيمها ملناقشة املبادئ وتطبيقها( مسامهة نتائج 13) ةثالث عشر 
ومفيدة للعمل الذي قام به خمتلف أصحاب ذات صلة وأكدت املسامهات أن مجيع املبادئ العشرة للجنة كانت  -4

بادئ، يف جمموعة واسةعة املمتوافقة مع كانت جتارهبم  أن وكيف  املبادئحاب املصةلحة كيفية اسةتخدام ق أصةوثّ و املصةلحة. 
 ليت تتميز بسياقات واحتياجات وأولوايت خمتلفة.حلاالت امن ا

هذه . وتضةةةةةمنت للمبادئاالسةةةةةتخدام الناجح من املمارسةةةةةات اجليدة اليت سةةةةةامهت يف  اووثّقت املسةةةةةامهات عددا  -5
ووضع سياق يف عملية تصميم األنشطة وتنفيذها ورصدها،  كة مجيع اجلهات الفاعلة على كل املستوايتمشار املمارسات 

، مبا يف ذلك إقامة شةةةةةةةةراكات مع حواراا مفتوحاا وشةةةةةةةةفافاا ومسةةةةةةةةتمراا. وتطّلب ذلك سةةةةةةةةياقات  ددةمع تكييفها مبادئ و لل
خمتلف على كل املسةةةةةةتوايت وعرب والنسةةةةةةاء الشةةةةةةباب مبا فيها  ،لتنسةةةةةةيق عمل اجلهات الفاعلة كافةا امل سةةةةةةسةةةةةةات الرئيسةةةةةةية، 

 ةكة املتفق عليها.شحتقيق األهداف املعن  تهاومساءل بشكل جيدكل منها حتديد مس وليات  القطاعات، مع 

يف االسةاتيجيات  كسعنيط عدد كبري من املسامهات الضوء على أمهية وجود بيئة سياسية مواتية، وهو ما يسلّ و  -6
مدى د أصةةةةحاب املصةةةةلحة على شةةةةدّ و تصةةةةدي للجوع وسةةةةوء التغذية على مجيع املسةةةةتوايت. من أجل ال الوطنية واإلقليمية

منظمات األمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين واألوسةةةةةةاط األكادميية والوكاالت من جانب دعم الأمهية املشةةةةةةاركة القوية و 
السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات  لوضةةةةةةةةععمل فنية وأدوات عملية  تحلقامن خالل توفري  هاوتكييف تهاوترمجاملبادئ األخرى، لنشةةةةةةةةر  الفنية

 ،أخرياا ،. وأوصةةةةى أصةةةةحاب املصةةةةلحةبادئ يف األطر القانونية الوطنية واإلقليمية والعامليةامل، وتيسةةةةري دمج وبلورهتاوالربامج 
احملرز لقياس التقّدم  من املنتجات الصادرة عن اللجنة يف جمال السياسات، بشكل منتظم ا، وغريهاملبادئبرصد استخدام 

 يف حتقيق رؤية اللجنة املتمثّلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع.
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. وال يتيح خطوط أساس لعمليات املبادئويستند التقرير إىل مسامهات طوعية توّثق التجارب يف جمال استخدام  -7
قوم به. ومن يومكانه ، الذي سيتم القيام بهوما  اريالعمل اجلتوفري معلومات بشأن  عربمرجعاا ضع الرصد املستقبلية بل ي

 .تعزيز املساءلة واملمارسات اجليدةلاللجنة  ديه تالذي دور ال عم ويتماشى

 معلومات أساسية - اثنياا
 :السياق واألساس املنطقي

ودعم اإلعمال ضةةةةةةةةروري لتعزيز األمن الغذائي والتغذية  األغذية أمريف الزراعة ونظم  ةاملسةةةةةةةة ول اتاالسةةةةةةةةتثمار إن  -8
يف  ةاملسةةةةةةة ول اتاالسةةةةةةةتثمار هنا  حاجة إىل زايدة كبرية يف و . املطرد للحق يف غذاٍء كاٍف يف سةةةةةةةياق األمن الغذائي الوطين

انهيك  ،واالسةةةةةةتقرار واالسةةةةةةتخدامإمكانية احلصةةةةةةول و التوافر  - ملعاجلة األبعاد األربعة لألمن الغذائياألغذية الزراعة ونظم 
 1.اللذين يشار إليهما بشكل متزايد يف امل لفات العلميةو واالستدامة  املتمثلني يف التمثيل عن البعدين اجلديدين

احلكومات  –اليت يواجهها مجيع أصحاب املصلحة  للمسائلوفهم مشة   توجيهات سياساتيةوسعياا إىل إاتحة  -9
عة آاثر إجيابية على األمن الغذائي كون لالسةةةةةةةةةةتثمارات يف الزراتوضةةةةةةةةةةمان أن  -واملسةةةةةةةةةةتثمرون وغريهم  واملنظمات الدولية
الشةةةةةةةروع يف عملية  ،20122يف أكتوبر/تشةةةةةةةرين األّول اليت ُعقدت لجنة، يف دورهتا السةةةةةةةادسةةةةةةةة والثالثني الوالتغذية، قررت 

بشكل شامل مجيع اجلهات الفاعلة وأنواع  راعيتمن شأهنا أن ة املس ول ةالزراعي اتالستثمار اب خاصةمبادئ  لوضعشاملة 
 .يف القطاع الزراعي املمكنةمارات االستث

لألطر التوجيهية  نيالواجبواالعتبار االهتمام  تتمثل يف إيالءكانت السياساتية بشأن املبادئ  عملية اليف حني أن و  -10
أصةةةةةةةحاب احليازات الصةةةةةةةغرية  الذي يراعيعلى االعةاف الصةةةةةةةريح ابالسةةةةةةةتثمار حثت "اللجنة  فإن، 3احلالية ذات الصةةةةةةةلة

املبادئ مجيع أنواع أن تتناول وطلبت  4،"من املعايري اليت متيز االسةةةتثمار امل سةةةسةةةي املسةةة ول يف جمال الزراعة اابعتباره واحدا 
صةةةغار املنتجني ومن أجلهم  جانبمن  االسةةةتثمارات، مبا يف ذلك األغذيةونظم يف سةةةالسةةةل القيمة الزراعية  اتاالسةةةتثمار 
االسةةةةتثمارات اخلارجية والداخلية،  اوتشةةةةمل أيضةةةةا شةةةةاد ونقل التكنولوجيا البحوث الزراعية واإلر جماالت يف اليت تتم ومعهم، 

اعةاف وجود  فإن، السةةةةةياسةةةةةاتية بشةةةةةأن املبادئعملية ويف إطار ال. والعامة واخلاصةةةةةة، والصةةةةةغرية واملتوسةةةةةطة والكبرية احلجم
سةةةةةتثمرين رئيسةةةةةيني يف القطاع األمن الغذائي والتغذية وكمحتقيق هادف ابلدور احلاسةةةةةم للمزارعني كمسةةةةةامهني رئيسةةةةةيني يف 

 ها.وتعزيز قدراهتم أتمني احلاجة إىل  كما  فاهيمي،املساس شّكل األي الزراعي،

                                                            
 .2030عام  حنو ةعاملي ةسردي بناءألمن الغذائي والتغذية: : ا15التقرير ي: العاملفريق اخلرباء الرفيع املستوى التابع للجنة األمن الغذائي  1
 .برانمج العمل املتعدد السنوات وحتديد أولوايت األنشطة للجنة األمن الغذائي العاملي :والثالثونالدورة التاسعة  2
ا منظمة األغذية اليت أعدهت -( RAI)االسةةةتثمارات الزراعية املسةةة ولة اليت حتةم احلقوق وسةةةبل كسةةةب العي  واملوارد  بشةةةأن 2010مبادئ عام  خاصةةةةا  3

 واليت اسةةةتندت بنفسةةةها على –البنك الدويل و وم متر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(  والصةةةندوق الدويل للتنمية الزراعية لألمم املتحدة والزراعة
الصادرة عن جلنة األمن الغذائي  2004لعام  القطرييف سياق األمن الغذائي  كافٍ للحق يف غذاء ٍ  املطردمال اإلعدعم التوجيهية الطوعية بشأن  اخلطوط
 2012لعام  اق األمن الغذائي الوطيناملسةةةةةة ولة حليازة األراضةةةةةةي ومصةةةةةةايد األمسا  والغاابت يف سةةةةةةياحلوكمة التوجيهية الطوعية بشةةةةةةأن  اخلطوطو  ،العاملي

 الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي.
 .CFS 2012/39/6 الوثيقة التالية: ميكن االطالع على ،للمزيد من املعلومات 4

https://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
https://www.fao.org/3/me741a/me741a.pdf
https://www.fao.org/3/y7937a/y7937a.pdf
https://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://www.fao.org/3/me550A/me550A.pdf
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جلنة األمن الصيييييادرة عن  مبادئ اخلاصييييية ابالسيييييتثمارات املسيييييؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةالعملية السيييييياسييييياتية لل
 :الغذائي العاملي

إىل  2012أكتوبر/تشةةةةةةةةةةةةةةةرين األول من  عةةامني،لى مةةدار العضةةةةةةةةةةةةةةةويةةة املبةةادئ ع ةعمةةل مفتوحةة جمموعةةة وضةةةةةةةةةةةةةةةع -11
هنج من خالل  ،2014أكتوبر/تشةةرين األول يف دورهتا احلادية واألربعني يف  اللجنةواعتمدهتا  ،2014أكتوبر/تشةةرين األول 

عملية شةةةةهدت هذه الو . على الصةةةةعيد العامليامللكية والتطبيق  يعزز توافق اآلراءشةةةةامل وقوامه أصةةةةحاب املصةةةةلحة و متعدد 
منظمة األغذية والزراعة والصةةةةةةندوق الدويل للتنمية  -روما وجد مقارها يف ا من الوكاالت الثالث اليت تا فنيا ودعما  مشةةةةةةاركةا 

فضةةةةةةةةةالا عن احلكومات ووكاالت األمم املتحدة األخرى وا تمع املدين واملنظمات غري  - 5الزراعية وبرانمج األغذية العاملي
القطاع اخلاص وامل سةةةةسةةةةات اخلريية اخلاصةةةةة وامل سةةةةسةةةةات املالية  ومجعياتالزراعية الدولية  احلكومية وم سةةةةسةةةةات البحوث

 .الدولية واإلقليمية
 وحتدد ؛على حنو مسةةةةةة ول ونظم األغذيةل االسةةةةةةتثمار يف الزراعة العناصةةةةةةر األسةةةةةةاسةةةةةةية ملا يشةةةةةةكّ  املبادئتتناول و  -12
ونظم يف الزراعة  ةاملسةةة ول اتما يتعلق ابالسةةةتثمار  يفوأدوار ومسةةة وليات كل منهم  الرئيسةةةيني،هم أصةةةحاب املصةةةلحة  من

من خالل حتديد  ونظم األغذيةيف الزراعة  العاملنيمبثابة إطار لتوجيه إجراءات مجيع أصةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةلحة وهي ؛ األغذية
املخاطر اليت  ، واحلماية من، وتعزيز سةةةةبل العي ا تشةةةةتد احلاجة إليهيتال ةاملسةةةة ول اتاملبادئ اليت ميكن أن تعزز االسةةةةتثمار 
 من حدهتا. تخفيفاليتعرض هلا األمن الغذائي والتغذية و 

 :بادئ اخلاصة ابالستثمارات املسؤولة يف الزراعة ونظم األغذيةبشأن امل ةالعاملي ةث املواضيعياحدألاملتعلقة ابعملية ال

عامة اللسةةةةةةةةة اجلإطار ية يف أحداث مواضةةةةةةةةيعية عاملعقد  ،2017يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عام  لجنة،القررت  -13
ومت التخطيط لعقد حدث اخلربات وتقييم اسةةةةةةةتخدام منتجات السةةةةةةةياسةةةةةةةات الرئيسةةةةةةةية للجنة وتطبيقها. كل عامني لتبادل 

خالل الدورة ، 2022أكتوبر/تشرين األول يف ونظم األغذية للجنة يف الزراعة  ةاملس ول اتاالستثمار بشأن عاملي مواضيعي 
 .اخلمسني للجنة

، 2016اليت أقّرهتا اللجنة يف عام  6ا، متاشةةةةةةةةةةةةياا مع اختصةةةةةةةةةةةةاصةةةةةةةةةةةةاهتةالعاملي املواضةةةةةةةةةةةةيعيةاألحداث ل أهداف وتتمث -14
 يلي: فيما

  تشةةةةةةةةةاطر التجارب واملمارسةةةةةةةةةات اجليدة يف جمال تطبيق قرارات جلنة األمن الغذائي العاملي وتوصةةةةةةةةةياهتا من
 ؛خالل تنظيم أحداث على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية

  تشةةةةةةةجيع اعتماد املمارسةةةةةةةات اجليدة وتكييفها والنهوض هبا واسةةةةةةةتخالص الدروس من التجارب يف جمال و
 تنفيذ اخلطوط التوجيهية الصادرة عن اللجنة يف جمال السياسات؛

  ورصةةةةةةةد التقدم احملرز )من الناحيتني الكمية والنوعية( يف تطبيق اخلطوط التوجيهية الصةةةةةةةادرة عن اللجنة يف
 ت على املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية؛جمال السياسا

  واسةةةةةةةةةةةةةةةتخالص الدروس لتحسةةةةةةةةةةةةةةةني جدوى عمل اللجنة وفعاليته، مبا يف ذلك لتحقيق األهداف الوطنية
 املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية؛

                                                            
مج األغذية وبران الصةةةةةةةةةةةةةةندوق الدويل للتنمية الزراعيةو  منظمة األغذية والزراعةكةوين لكٍل من: على املزيد من املعلومات على املوقع اإللاالطالع ميكن  5

 .العاملي
 .CFS 2016/43/7 الوثيقة التالية:  ميكن االطالع على ،للمزيد من املعلومات 6

https://www.fao.org/home/en
https://www.fao.org/home/en
https://www.ifad.org/en/
https://www.ifad.org/en/
https://www.wfp.org/?_ga=2.74042449.270341935.1663251099-2134875878.1652709281
https://www.wfp.org/?_ga=2.74042449.270341935.1663251099-2134875878.1652709281
https://www.fao.org/3/me550A/me550A.pdf
https://www.fao.org/3/me550A/me550A.pdf
https://www.fao.org/3/me550A/me550A.pdf
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 .وزايدة التوعية ابللجنة واخلطوط التوجيهية السياساتية اليت أقّرهتا وفهمهما 
الكامل  النطاقلبلدان )مبا يشةةةةةةةةمل ا قيادهتا نظيم أحداث تشةةةةةةةةاركية وشةةةةةةةةاملة تتوىلتوصةةةةةةةةي االختصةةةةةةةةاصةةةةةةةةات بتو  -15

الضةةةةةةةةةةةعيفة اليت تعاين من انعدام األمن احمللية ألصةةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةةلحة املعنيني ابألمن الغذائي والتغذية، خاصةةةةةةةةةةةةا ا تمعات 
ةكة عن شةةةةةةرفع التقارير املىل جانب ، إتعزز التعاون مع منصةةةةةةات وآليات تنسةةةةةةيقية قائمة تشةةةةةةبه اللجنةأهنا الغذائي(. كما 

يف هذه األحداث. ويّتسق النهج املوصى به مع  ةجمموعات أصحاب املصلحة املشاركمجيع نتائج األحداث ابلتشاور مع 
اإلطار  -)آخر حتديث  اخلاص ابللجنة التغذيةاإلطار االسةةةةةةةةةةةةةةةةاتيجي العاملي لألمن الغذائي و  املبادئ اليت يرد تعريفها يف

 (.2021لعام  االسةاتيجي العاملي
ح اختصةةةةةاصةةةةةات  -16 م اليت ترّوج هلا اللجنة، ضةةةةةرورة اتسةةةةةاق املمارسةةةةةات مع القيّ  ةالعاملي املواضةةةةةيعيةاألحداث وتوضةةةةةّ

 يلي: حبسب انطباقها، مبا فيها ما

 يف عمليات اختاذ القرارات املتصةةلة ابملمارسةةة  فةا : شةةاركت اجلهات الفاعلة الرئيسةةية كاالشييمول واملشيياركة
 لقرارات؛ابواخنرطت فيها، مبا فيها كل األطراف اليت أتثرت أو كان من املمكن أن تتأثر 

 مت حتليل فعالية املمارسةةةةةةةةةةةةةةة من حيث املسةةةةةةةةةةةةةةامهة يف حتقيق أهداف منتجات التحليل القائم على األدّلة :
 على أدّلة مستقلة؛ اللجنة بناءا 

 سةةةةةةةةةامهت املمارسةةةةةةةةةة يف حتقيق أهدافها احملددة من دون دامة البيئية واالقتصيييييييادية واالجتماعيةاالسيييييييت :
 املساس ابلقدرة على تلبية االحتياجات املستقبلية؛

 شجعت املمارسة على املساواة يف احلقوق ومشاركة النساء والرجال وعاجلت أوجه املساواة بني اجلنسني :
 عدم املساواة بني اجلنسني؛

  عادت املمارسةةةةةةةةةةةةة ابلفائدة على أكثر اا وهتميشيييييييييا على أكثر األشيييييييييخات وافموعات ضيييييييييع ا كيز الرت :
 ا؛ا وهتميشا األشخاص وا موعات ضعفا 

 إشراكها يف عملية التنفيذ؛و : جرت استشارة القطاعات املعنية الرئيسية مجيعها النهج املتعدد القطاعات 
 بناء أسةةةةةر وجمتمعات  لية قادرة على الصةةةةةمود  : سةةةةةامهت املمارسةةةةةة يفعلى الصييييمود العيشسييييبل  قدرة

 وجه الصدمات واألزمات، مبا فيها تلك املتعلقة بتغري املناخ. يف
خالل أصةةةدرت اللجنة،  ،2022للدورة اخلمسةةةني للجنة يف أكتوبر/تشةةةرين األول لتحضةةةريية ايف سةةةياق األعمال و  -17

لإلبالغ عن عملييت اعتماد املبادئ  إسةةةةةةةةةةةهاماتقدمي دعوة لت ،2022بريل/نيسةةةةةةةةةةةان أو 2021الفةة ما بني سةةةةةةةةةةةبتمرب/أيلول 
عملية التحضةةري للحدث املواضةةيعي العاملي كي يسةةةشةةد هبا يف للجنة الوتكييفها ابلنسةةبة إىل مجيع أصةةحاب املصةةلحة يف 

. انظر القسةةةةمني املرتبطة بتنفيذهاجراءات ضةةةةمان اسةةةةتعراض شةةةةامل وكامل وشةةةةفاف لكل اإلمبا ي دي إىل بشةةةةأن املبادئ، 
 .الواردة اإلسهاماتبشأن  اوخامسا  اابعا ر 

 يلي:القيام مبا أصحاب املصلحة من الدعوة  طلبتو  -18
  فرادى توثيق  )مثل دولة عضةةةةةةةةو أو جمتمع مدين أو القطاع اخلاص(جمموعة من أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة تويل

 ؛ بشأن تطبيق املبادئلتجارب ا

http://www.fao.org/3/a-mt648a.pdf
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  عاملية القليمية و اإلوطنية و الستوايت امللى عاملنظمة أصحاب املصلحة املتعددة  حداثاألتبادل نتائج و/أو
 .تطبيق املبادئ يف جمالملناقشة التجارب واملمارسات اجليدة 

للمندوبني الذين سةةةةةيحضةةةةةرون وسةةةةةيكون متاحاا أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة.  اليت قّدمها اإلسةةةةةهاماتويوجز هذا التقرير  -19
ا وتطبيقه املبادئاسةةةةةةةةةةتخدام  تالتجارب يف جماال يربزهو للجنة. و  اخلمسةةةةةةةةةةنيخالل الدورة  ةالعاملي ةث املواضةةةةةةةةةةيعياحداأل

تشةةةةةةةةاطرها  اليت سةةةةةةةةيتم، واملمارسةةةةةةةةات اجليدة ققةوالقيود والتحدايت الرئيسةةةةةةةةية، والنتائج احملاحملّفزات ، فضةةةةةةةةالا عن وتكييفها
 يف املستقبل. للمبادئأصحاب املصلحة يف اللجنة، واالستخدامات املرتقبة  مع

 2014ياق منذ عام لساملتصلة ابالتطورات  –اثلثاا 
سةةةةةةةةةةةةةةاعدة يف من أجل املاألغذية والزراعة جمال يف ونوعيتها هنا  حاجة إىل زايدة كبرية يف كمية االسةةةةةةةةةةةةةةتثمارات  -20

 .2030حتقيق األمن الغذائي والتغذية، وحتسني سالمة األغذية، وخلق النمو االقتصادي والفرص، ودعم حتقيق خطة عام 
توجيه صانعي السياسات ومجيع أصحاب املصلحة لإجراءات السياسات و ليسةشد به يف بادئ كإطار املتعمل و  -21

 ا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف مجيع أحناء العامل.ضي قدما ونظم األغذية من أجل املالزراعة جمال يف العاملني املعنيني 
توجيهية وتقارير  اوطا خطوضع أصحاب املصلحة اآلخرون  ،2014 تشرين األول/يف أكتوبر املبادئ ومنذ اعتماد -22

مقدمة ، ما يوفر عناصةةةةر إضةةةةافية الزراعة ونظم األغذيةومبادرات رئيسةةةةية خمتلفة مع الةكيز على االسةةةةتثمارات املسةةةة ولة يف 
على سةةةةةةةةبيل ف 7.األغذيةاالسةةةةةةةةتثمارات يف الزراعة ونظم  مسةةةةةةةةألةعند مواجهة  يتعني مراعاهتامن وجهات نظر وزوااي خمتلفة 

مفهوم  يشةةةةةةةةةةهدعدم املسةةةةةةةةةةاواة، أوجه ، وتفاقم وأتثريهازايد تواتر األزمات البيئية والصةةةةةةةةةةحية واالجتماعية ت في ظلّ فاملثال، 
أسةةةةةاليب للنظر هنج و  بوضةةةةةع، مع قيام مقدمي اخلدمات املالية الناشةةةةةئني اا سةةةةةريعا تطورا االسةةةةةتثمارات املسةةةةةتدامة واملسةةةةة ولة 

 اختاذ القرار.عمليات األعمال و  تسيناريوهاإطار البيئة واالستدامة واحلوكمة يف مسائل  يف
 ةاملسةةة ول اتسةةةتثمار الاخلاصةةةة اب بادئامل بشةةةأن اسةةةياسةةةاتيا  اموجزا ( TNI) أعد املعهد عرب الوطين ،2015ويف عام  -23
. املبادئقرار ما يتعلق إب يفوالشةةعوب األصةةلية الضةةوء على موقف آلية ا تمع املدين فيه ط يسةةلّ  8،ونظم األغذيةالزراعة  يف
 اتشةةةةرعية لتوحيد جمموعة واحدة من معايري االسةةةةتثمار للجنة بوصةةةةفها املنصةةةةة الابلقيمة املضةةةةافة  أن املبادئ تقرّ يف حني و 

مبادئ حقوق  ا على أنأيضةةةةةةةةا  تقوق اإلنسةةةةةةةةان، فقد شةةةةةةةةددحلإطار تكز على من منظور األمن الغذائي وتر  ُوضةةةةةةةةعتاليت 
مت دمج و  ؛للحصةةةةةائل املتفاوض عليهانتيجة كار الدولية  ا إىل جنب مع قواعد التجارة واالسةةةةةتثمجنبا  قد ُوضةةةةةعتاإلنسةةةةةان 

أصةةحاب احليازات الصةةغرية مع أصةةحاب احليازات الكبرية؛ ومت ذكر الدور الرئيسةةي للدولة ولكن مت تقويضةةه بعد ذلك من 
 ضعيفة. عباراتاستخدام خالل 

 2015بادئ يف عام املتطبيق  على وجه التحديد لدعم اخمصةةصةةا ا فريقا )املنظمة( أنشةةأت منظمة األغذية والزراعة و  -24
فريق الأطلق و تنمية القدرات والدعوة وتعزيز الشةةةةةةراكات. أي  للمنظمة،مع الةكيز بشةةةةةةكل خاص على األهداف الوظيفية 

"دعم بعنوان ، الربانمج الشةةةةةةةةةةامل شةةةةةةةةةةعبة الشةةةةةةةةةةراكات والتعاون مع األمم املتحدة يف املنظمةل التابع )الفريق( املعين ابملبادئ
 املبادئ.يف تطبيق  ابلدا  26فريق الدعم  احلني،. ومنذ ذلك 2016" يف عام ونظم األغذيةاملس ولة يف الزراعة  االستثمارات

                                                            
7 2018..s reform package for the International Investment Regime’UNCTAD 
8 2015. TNI.on Responsible Investment in Agriculture and Food SystemsPolicy brief on Principles    

https://investmentpolicy.unctad.org/uploaded-files/document/UNCTAD_Reform_Package_2018.pdf
https://www.tni.org/files/download/political_brief_rai_principles_1.pdf
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يف الزراعة  ةاملسةةةةةةةة ول اتعلى االحتياجات لتعزيز االسةةةةةةةةتثمار  يقوم 9ا شةةةةةةةةامالا برانجما أطلقت املنظمة  ،2016ويف عام  -25
ة يف األمن الغذائي واجلوع، وال سةةةةيما يف البلدان املنخفضةةةةة الدخل. هبدف التصةةةةدي للتحدايت العاملية املتمثل األغذيةونظم 
التوجيهيةةة الطوعيةةة للجنةةة األمن  طوطبةةادئ، واخلاملمبةةا يف ذلةةك  -احلةةاليةةة  التوجيهيةةة الصةةةةةةةةةةةةةةكو يعتمةةد هةةذا الربانمج على و 

 10،األمن الغذائي الوطين احلوكمة املسةةةةةةةةة ولة حليازة األراضةةةةةةةةةي ومصةةةةةةةةةايد األمسا  والغاابت يف سةةةةةةةةةياقالغذائي العاملي بشةةةةةةةةةأن 
نظمة أن تعزيز االسةةةةةةتثمارات املسةةةةةة ولة املبادئ، تدر  املا مع متاشةةةةةةيا و . اتية للجنةسةةةةةةياسةةةةةةالدوات األهذه ويتضةةةةةةمن دعم تنفيذ 

ا حتقيقا مجيع أصةةةحاب املصةةةلحة وتتطلب مشةةةاركة أكرب منهم. و تقع على عاتق هي مسةةة ولية مجاعية  ونظم األغذيةالزراعة  يف
 2017و 2015تقييم قدرات أصةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةلحة املتعددين بني عامي  يف جمال 11فعاليات ةدنظمة عاملنظمت  الغاية،هلذه 
الوعي وزايدة املشةةةةةاركة عرب جمموعة من أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة الرئيسةةةةةيني والشةةةةةروع يف حتديد احتياجات تنمية القدرات  إلذكاء
 .الشاملربانمج لليع أصحاب املصلحة املعنيني مجلوايت احتياجات وأو املي واإلقليمي، وابلتايل حتديد الع الصعيدينعلى 

توجيهات منظمة التعاون نظمة املوضةةةةةةةةةةةةعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةةةةةةادي و  نفسةةةةةةةةةةةةه،ويف العام  -26
 ملسةةاعدة الشةةركات 12املسةة ولة ةالزراعي اتوالتنمية يف امليدان االقتصةةادي ومنظمة األغذية والزراعة بشةةأن سةةالسةةل اإلمداد

من أجل سالسل اإلمدادات الزراعية على مراعاة معايري السلو  التجاري املس ول واالضطالع ابلعناية الواجبة على طول 
البيئية السةةةةةةةةةةلبية إىل منع خماطر اآلاثر  التوجيهاتهذه  وتسةةةةةةةةةةعىالتنمية املسةةةةةةةةةةتدامة. حتقيق يف  اضةةةةةةةةةةمان مسةةةةةةةةةةامهة عملياهت

سالسل راعاة املعايري احلالية ذات الصلة ابلسلو  التجاري املس ول على طول قوق اإلنسان، مع ماملتعلقة حبواالجتماعية و 
اخلطوط التوجيهية الطوعية بشةةةأن احلوكمة املسةةة ولة حليازة األراضةةةي اليت وضةةةعتها بادئ و امل، مبا يف ذلك اإلمدادات الزراعية

 .لجنةال
أتثري أهداف التنمية املسةتدامة: حلول االسةتثمار من أطلق برانمج األمم املتحدة اإلمنائي مبادرة  ،2018يف عام و  -27

ملسةةةةاعدة املسةةةةتثمرين والشةةةةركات على العمل بشةةةةكل أكثر اسةةةةتدامة واملسةةةةامهة بشةةةةكل إجيا  يف  التأثري العاملي أجل حتقيق
)ورسم  علوماتوامل التيسري، :تركز على ثالث ركائزهي و  التنمية املستدامة وأهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة.حتقيق 
هداف التنمية املسةةةةةتدامة يف توجيه تنفيذ خرائط املتعلقة أبتيسةةةةةري التسةةةةةاعد أحداث و واإلدارة )ووضةةةةةع املعايري(.  (،اخلرائط

إحداث من أجل اخلاص وحتديد فرص االستثمار القابلة للتطبيق للقطاع  ،املوجهة إىل املستثمرين املستدامةأهداف التنمية 
صةةنع القرار، وليسةةت معايري لهي معايري  معايري برانمج األمم املتحدة اإلمنائيإن و أتثري اجتماعي وبيئي واقتصةةادي إجيا . 

واملسةةةامهة بشةةةكل إجيا   واسةةةتدامةدمج العمل مبسةةة ولية  داء أو إعداد التقارير، وهي مصةةةممة ملسةةةاعدة املنظمات علىلأل
وممارسةةةةات صةةةةنع  اتالسةةةةتثمار اخلاصةةةةة ابطر األالتنمية املسةةةةتدامة وأهداف التنمية املسةةةةتدامة يف النظم التنظيمية و حتقيق  يف

 .لغة وهنج مشةكنيالقرار، ابستخدام 

                                                            
9 2016. FAO.Policy brief on Principles on Responsible Investment in Agriculture and Food Systems  

. اخلطوط التوجيهية الطوعية بشةةةةأن احلوكمة املسةةةة ولة حليازة األراضةةةةي ومصةةةةايد األمسا  والغاابت يف سةةةةياق األمن نة األمن الغذائي العامليجل. 2012 10
 .الغذائي الوطين

  Overview of the FAO Umbrella Programme.:انظر هنا ،املزيدالطالع على ل 11
توجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةةادي  .وجيهات منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةةةةةةةادي ومنظمة األغذية والزراعةت. 2016 12

 ومنظمة األغذية والزراعة بشأن سالسل اإلمدادات الزراعية املس ولة

https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://sdgimpact.undp.org/practice-standards.html
https://www.tni.org/files/download/political_brief_rai_principles_1.pdf
https://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
https://www.fao.org/in-action/responsible-agricultural-investments/umbrella-programme/zh/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4456d3f6-ar.pdf?expires=1661511285&id=id&accname=guest&checksum=1123D14BAE55C554EF1A8B0BAD9E7CDD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4456d3f6-ar.pdf?expires=1661511285&id=id&accname=guest&checksum=1123D14BAE55C554EF1A8B0BAD9E7CDD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/4456d3f6-ar.pdf?expires=1661511285&id=id&accname=guest&checksum=1123D14BAE55C554EF1A8B0BAD9E7CDD
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 اخلطوطا  رابطة أمم جنوب شةةةةةرق آسةةةةةيا رمسيا اعتمد وزراء الزراعة والغاابت يف ،2018أكتوبر/تشةةةةةرين األول يف و  -28
 ةاملسةة ول اتاليت تركز على تعزيز االسةةتثمار  13ةاملسةة ول ةالزراعي اتسةةتثمار بشةةأن اال التوجيهية لرابطة أمم جنوب شةةرق آسةةيا
 توضةةةةةةعالتوجيهية اليت  إن هذه اخلطوطو رابطة أمم جنوب شةةةةةةرق آسةةةةةةيا.  إقليميف قطاعات األغذية والزراعة والغاابت يف 

مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات من خالل عملية شاملة ومتعددة أصحاب املصلحة مستوحاة من 
التنمية حتقيق يف  املسةةةةةةةامهةيتمثل يف هدف أسةةةةةةةاسةةةةةةةي سةةةةةةةعى إىل بلوغ وتوترتكز عليها،  املسةةةةةةة ولة يف الزراعة ونظم األغذية

االسةةةةةةتخدام املسةةةةةةتدام للموارد إضةةةةةةافة إىل ادلة منافع عو  األغذيةوسةةةةةةالمة ذوي والتغاالقتصةةةةةةادية اإلقليمية، واألمن الغذائي 
 الطبيعية.

 والوظةةائف اتأطلقةةت املفوضةةةةةةةةةةةةةةةيةةة األوروبيةةة التحةةالف اجلةةديةةد بني أفريقيةةا وأورواب لالسةةةةةةةةةةةةةةةتثمةةار  ،2018يف عةةام و  -29
فائدة ول الزراعي،ك يف القطاع مبا يف ذل األفريقية،من أجل تعزيز االسةةةةةةةةةةتثمارات العامة واخلاصةةةةةةةةةةة يف البلدان  14ةاملسةةةةةةةةةةتدام

بشةةةةةةةةةةةةةةةأن  اخلطوط التوجيهية الطوعيةكذلك و  -املبادئ ابسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام ا قوايا أظهر االحتاد األورو  التزاما و منظمات املزارعني. 
أدلة فنية تسهل  لوضعودعم البلدان  ها،وتطبيق -احلوكمة املس ولة حليازة األراضي اليت وضعتها جلنة األمن الغذائي العاملي

 .هذه األدوات السياساتية وتطبيقهاتخدام اس
نظمة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةةةةةةتدامة، بدعم من الوزارة االحتادية امل صةةةةةةةةةةاغت ،2020يف عام أي  عامني،قبل و  -30

 يلسةةةةعى الدلوي 15.ألغذيةللربملانيني بشةةةةأن االسةةةةتثمارات املسةةةة ولة يف الزراعة ونظم ا اعمليا  األملانية لألغذية والزراعة، دليالا 
مبادئ جلنة األمن الغذائي وضةةةةةةع من أجل طريق الا على طول للمضةةةةةةي قدما " هموإهلامإىل إعالم الربملانيني ومسةةةةةةتشةةةةةةاريهم 

 يف عملية الصياغة التشريعية،و على جدول األعمال العام،  العاملي اخلاصة ابالستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذية
بادئ أصبحت املعلى أنه يف حني أن ا أيضا ط الضوء يسلّ و . "اإلشراف على السياساتمليزانيات و من أجل املوافقة على او 

التنمية املسةةةةةةةتدامة،  لتحقيقبشةةةةةةةكل مسةةةةةةة ول  هاوتنفيذ كيفية تصةةةةةةةميم االسةةةةةةةتثمارات الزراعية  بشةةةةةةةأنا منذ اعتمادها معيارا 
 ملبادئاب لالرتقاءواإلقليمي ضةةةةرورية القطري  الصةةةةعيدينالسةةةةياسةةةةات الشةةةةفافة واملسةةةةتقرة واألطر القانونية واحلوافز على  فإن
 16املستوى التايل. ىلإ

ا ا جديدا اليت تدعمها األمم املتحدة تقريرا  ةاملسةةةةةةةةةةةةةة ول اتأصةةةةةةةةةةةةةةدرت مبادئ االسةةةةةةةةةةةةةةتثمار  ا،أيضةةةةةةةةةةةةةةا  2020يف عام و  -31
إبطار جديد رفيع املسةةةةةةةتوى إلجراءات  ةاملوقعاجلهات د يزوّ ، نتائج أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة مابسةةةةةةةتخدااالسةةةةةةةتثمار  عن

يوضةةةةح التقرير كيف يقوم و تشةةةةكيل النتائج مبا يتماشةةةةى مع أهداف التنمية املسةةةةتدامة لألمم املتحدة. من أجل املسةةةةتثمرين 
العاملية امللحة مثل انتهاكات حقوق اإلنسةةةةان وتغري املناخ وعدم  للمسةةةةائلل النتائج اإلجيابية والسةةةةلبية املسةةةةتثمرون بتشةةةةكي

البيئية واالجتماعية  لمسةةةةائلاملايل واملادي ل البعدينيتجاوز لمسةةةةتثمرين النظر إىل ما ميكن ل هأنرى املسةةةةاواة االجتماعية، وي

                                                            
13 8201.ASEAN RAI Guidelines  
14 8201.EU External Investment Plan (EIP)  
15 2020.FAO and IISD. A practical handbook for parliamentarians and parliamentary advisors 
CCSI-FAO.in Agriculture  Guide on Incentives for Responsible Investment. 2021 (1(يرجى الرجوع إىل:  املعلومات،مزيد من لل 16

and Food Systemsاالستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذيةبشأن ظمة األغذية والزراعة سلسلة دورات التعلم اإللكةوين ملن (2) ؛. 

https://www.unpri.org/sustainable-development-goals/investing-with-sdg-outcomes-a-five-part-framework/5895.article
https://www.aseanraiguidelines.org/
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/investing-sustainable-agriculture-and-food-systems_en
https://www.fao.org/3/cb1991en/CB1991EN.pdf
https://doi.org/10.4060/cb3933en
https://doi.org/10.4060/cb3933en
https://doi.org/10.4060/cb3933en
https://elearning.fao.org/local/search/?src=eyJ0ZXN0byI6IiIsInNlcmllcyI6IiIsInJlbGVhc2VkYXRlIjoiIiwibGluZ3VhIjoiYXIiLCJpc25ldyI6IiIsImNlcnQiOiIiLCJtb2JpbGUiOiIifQ%3D%3D


CFS 2022/50/Inf.21 10 

 

كجزء من اسةةةةةةةةةةةةةةاتيجيات االسةةةةةةةةةةةةةتثمار،   ظمينتمعية والبيئية على املسةةةةةةةةةةةةةتوى الا  املسةةةةةةةةةةةةةائلحلوكمة، والنظر يف اب املتعلقةو 
 2030.17لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة حبلول عام  نطاقاا واإلجراءات التعاونية األوسع

من الواضةةةةةةةةةح أن هنا  حاجة إىل زايدة  ،2030حتقيق أهداف خطة عام على سةةةةةةةةةنوات  8بقاء أقل من يف ظّل و  -32
 والتنمية الريفية من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ونظم األغذيةخمتلف األنواع يف الزراعة من تثمار كبرية يف االس

الوعي الضةةةةوء  وإذكاءعمل تنمية القدرات  وحلقاتالتوجيهية واألحداث  واخلطوطهذه املبادرات  مجيعط تسةةةةلّ و  -33
بدون استثمارات مس ولة و ئي والتغذية على الصعيد العاملي. يف جمال األمن الغذا ةاملس ول اتعلى الدور احلاسم لالستثمار 

إمكانية احلصةةةةةةةةةةةةةةةول التوافر و  -، ال ميكننا معاجلة األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية ونظم األغذيةالزراعة  يفوإجيابية 
 ا.الغذائي والتغذية أيضا وابلتايل ال ميكننا تعزيز األمن  -واالستقرار واالستخدام 

 املبادئعي يشةةةري إىل أن يضةةةاأصةةةحاب املصةةةلحة يف هذا ا ال املو خمتلف  أن حجم العمل الذي قام به يف حنيو  -34
، فإنه هاوتنفيذكانت وال تزال أداة حامسة لدعم صةةةةانعي السةةةةياسةةةةات يف تصةةةةميم خطط سةةةةياسةةةةات االسةةةةتثمارات الزراعية 

 احلقائق واألولوايت واالحتياجات احمللية. لُةاعياملبادئ يف سياقها وتكييفها هذه وضع ه يتعني ا أنثبت أيضا يُ 
يف قطاع األمن الغذائي والتغذية، العاملة مشةةةةةةةاركة أكرب من جانب مجيع اجلهات الفاعلة  املبادئ ويتطلب تطبيق -35

من خالل تعزيز مشةةةةةةةةاركتهم يف عمليات التخطيط واختاذ يف القطاع دعم صةةةةةةةةغار منتجي األغذية والعاملني يف مبا يف ذلك 
 املتعلقة ابالستثمارات الزراعية، واستخدام األراضي واملوارد وإدارهتا.القرارات 

 اوتطبيقهاملبادئ مسامهات أصحاب املصلحة بشأن استخدام وجز م -رابعاا 

على املستوايت  - اجلهة املقِدمة)على سبيل املثال  املسامهات الواردةبياانت وص ية عن مسات  -ألف
 (؛ا إىل ذلكوم، العاملية/اإلقليمية/القطرية

معلومات ذات صةةةلة  ةمسةةةامه 55قدمت و . إسةةةهاماتاسةةةتجابة للدعوتني إىل تقدمي  ةمسةةةامه 60 هجمموعما ورد  -36
منها  13ويوّثق وكاملة )مت تقدميها ابسةةةةةةةةةةةةةةتخدام النموذج املطلوب( واسةةةةةةةةةةةةةةتخدمت لتجميع التحليل املقدم يف هذا التقرير. 

. وترد قائمة اوتطبيقه املبادئمناقشةةةةةةةةة اسةةةةةةةةتخدام من أجل تنظيمها داث املتعددة أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة اليت مت حنتائج األ
 أدانه. اخامسا قسم الأدانه. ويرد موجز عن األحداث يف  1امللحق ابملسامهات يف 

اسةةةةةةةةتخدام املبادئ بشةةةةةةةةأن تجارب لتوثيق فرادى ال ات الواردةسةةةةةةةةامهن املم 42من أصةةةةةةةةل ، مسةةةةةةةةامهةا  27 ُقدمتو  -37
على  الواردةكل املسةةةةامهات   وتردعلى املسةةةةتوى العاملي.  5على املسةةةةتوى اإلقليمي و 10على املسةةةةتوى الوطين و ،وتطبيقها
 األصلية. بلغاهتا للجنة اإللكةويناملوقع للجنة على  اخلمسنيلكةونية للدورة ة اإلحالصف

مسامهة، يليها إقليم أمريكا  16 مبا عدده يف التجارب الوطنية واإلقليمية، أفريقيا اإلقليم األكثر متثيالا  وشّكلت -38
وأورواب وآسةةةةةةةيا ، وإقليم مسةةةةةةةامهات 6أسةةةةةةةيا واحمليط اهلادئ مع إقليم ، و ةمسةةةةةةةامه 14 مبا جمموعهالبحر الكارييب و الالتينية 

 .الوسطى مبسامهة واحدة

                                                            
17 2021. FAO. Policy brief: The right to food and responsible investment in agriculture and food systems2021. ؛ .FAO. 

Linkages between the Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems and the Sustainable 
Development Goals 

https://www.fao.org/cfs/plenary/cfs50/en/
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb5582en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3555en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3555en
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من القطاع  4من منظمات األمم املتحدة، و 4و احلكومات،من  4ومن ا تمع املدين،  اتمسةةةةةةةةةةةةةةةامه 7ووردت  -39
، الفاعلةاجلهات من من عدد  بشةةةةكل مشةةةةة مسةةةةامهات  10مت تقدمي ما جمموعه و من األوسةةةةاط األكادميية.  2اخلاص، و
من احلكومة واألوساط ( 2اثنتان )ن امسامهات بشكل مشة  من ا تمع املدين واألوساط األكادميية، ومسامهت 4: احتديدا 
بشةةةةةكل مشةةةةةة  من ( 1)ا تمع املدين ومنظمات األمم املتحدة، ومسةةةةةامهة واحدة  من( 2اثنتان )ن اومسةةةةةامهتدميية، األكا

ية بشةةةةةة ون املعنأخرى" )اللجنة الوطنية السةةةةةةويسةةةةةةرية جهة ، و"ةماحنجهة منظمة اتبعة لألمم املتحدة، وأوسةةةةةةاط أكادميية، و 
ة بشةةةةةةةةةةكل مشةةةةةةةةةةة  من ا تمع املدين والقطاع اخلاص واألوسةةةةةةةةةةاط مقدم( 1)واحدة ومسةةةةةةةةةةامهة  ،(منظمة األغذية والزراعة

 األكادميية.

 (،IISDمسةةامهات من املعهد الدويل للتنمية املسةةتدامة ) 7ا: حتديدا  "أخرى"، جهات( مسةةامهة من 11)وردت و  -40
،  (PFH)جلوعمن اجلبهة الربملانية ملكافحة ا( 1)ومسةةةةةةةةةةةةةةةامهة واحدة  ،من برملان أمريكا الالتينية( 1)ومسةةةةةةةةةةةةةةةامهة واحدة 
ا لس التشةةةةةةريعي جلماعة شةةةةةةرق من ( 1)ومسةةةةةةامهة واحدة (، ILCمن التحالف الدويل لألراضةةةةةةي )( 1)ومسةةةةةةامهة واحدة 

 )الربملان(. أفريقيا

 

 ؛كثر استخداماااملبادئ األ -ابء
ابألمهية ، دئعشةةةرة مباالبالغ عددها ، سةةةتثمارات املسةةة ولة يف الزراعة ونظم األغذيةالاملتعلقة اببادئ امل كلتتسةةةم   -41

سةةةةتثمارات املسةةةة ولة اال بتعزيزمجيعها ذات صةةةةلة  املبادئ وأّكدت املسةةةةامهات على أن ،بشةةةةكل جمدٍ  املبادئاحلامسة لتنفيذ 
ةكيز على بعض الزايدة  يعرب عنيف املسةةةةةامهات، مما  سةةةةةواهاذكر بعض املبادئ أكثر من مت  وقد. الزراعة ونظم األغذية يف

على الرغم من أن العديد من املسةةةةةةةامهات توثق اسةةةةةةةتخدام معظم املبادئ، و . سةةةةةةةب االقتضةةةةةةةاءح املبادئ يف حاالت  ددة
الزراعة ونظم  سةةتثمارات املسةة ولة يفاالمبادئ  يفلتشةةجيع اجلهات الفاعلة على االخنراط  إضةةافيةجهود أنه ينبغي بذل  إال

 ألهنا مةابطة وتكميلية. كّلها  األغذية

يف  ذكره"، الذي مت املسةةةةةةةةةةةةةامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذيةبعنوان " 1املبدأ اليت تكرر ذكرها املبادئ كانت و  -42
يف  ذكره الذي مت" املسةةةامهة يف التنمية االقتصةةةادية املسةةةتدامة والشةةةاملة واسةةةتئصةةةال الفقر"بعنوان  2مسةةةامهة، يليه املبدأ  44
 .(1نظر الشكل امسامهة ) 43

 املبادئ اليت تكرر ذكرها 1- جلدولا
الصادرة  ونظم األغذيةستثمارات املسؤولة يف الزراعة لالعشرة دئ الاملبا
 اللجنة عن

عدد املّرات اليت مت فيها 
 ذكر املبدأ

 44 املسامهة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية :1املبدأ 
 43 املسامهة يف التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة واستئصال الفقر :2املبدأ 
 32 زيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةتع: 3املبدأ 
 32 إشرا  الشباب ومتكينهم: 4املبدأ 
 33 احةام حيازة األراضي ومصايد األمسا  والغاابت والوصول إىل املياه: 5املبدأ 
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صون املوارد الطبيعية وإدارهتا بصورة مستدامة وزايدة القدرة على الصمود : 6املبدأ 
 32 ارثواحلّد من خماطر الكو 

 19 احةام الةاث الثقايف واملعارف التقليدية ودعم التنوّع واالبتكار :7املبدأ 
 29 تعزيز النظم املأمونة والصحية للزراعة واألغذية: 8املبدأ 
 29 م تتسم ابلشمول والشفافيةإدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلّ  :9املبدأ 
 29 ر وتعزيز املساءلةتقييم ومعاجلة اآلاث: 10املبدأ 
ا املبادئ املذكورة يف املسةةامهات اليت مالحظة:  أصةةحاب املصةةلحة املتعددين اليت مت تنظيمها ملناقشةةة اسةةتخدام  فعالياتنتائج  تقدميتضةةمن اجلدول أيضةةا
 أتت بعض املسامهات على ذكر أكثر من مبدأ واحد.و ؛ املبادئ

 وما هي املبادئ اليت اعُتربت األكثر فائدة؛ املبادئاستخدام  كيف مت  -املبّلغ عنها النتائج النوعية  -جيم
 بادئ استخدمت بطرق خمتلفة:املهداف خمتلفة، وأظهرت أن على أاملوثقة يف املسامهات  التجارب انطوت -43

 مبا يف ذلك تنظيم أحداث صةةةةةةغرية إىل كبرية احلجم وأنشةةةةةةطة إلذكاء الوعيعدة أنشةةةةةةطة  تنفذ: الوعي إذكاء ،
الفنية؛ ات  موعومشةةةةةةةاورات امل؛ وندوات؛ ومناقشةةةةةةةات حلقات عمات مثل محالت االتصةةةةةةةال؛ و لنشةةةةةةةر املعلو 

 .يةومنصات ومنشورات وملخصات سياساتونقاشات وحوارات اخلرباء 
اجلمةاعة االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةادية لدول غرب أفريقيةا برملاين من منطقةة  000 1: تلقى أكثر من أمثلةة على النتةائج الكميةة

تعزيز املسةةاواة بني  " 3الةكيز بشةةكل خاص على املبدأ  مع بادئاملاسةةتخدام  بشةةأنالوعي  إلذكاءدورات تدريبية 
 "؛اجلنسني ومتكني املرأة

املبادئ ألسةةةس  همفهمعميق أمريكا الالتينية لت إقليممن الربملانيني واملسةةةتشةةةارين من  100 عن ما يزيدمت تدريب و 
 .هاونطاقغذية ابالستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األ اخلاصة

 احلكومات جانب : مت توثيق العديد من أنشةةةةةةةةةةةةةةطة تنمية القدرات والدورات التدريبية ودعمها من تنمية القدرات
وغريها من الوكاالت  18منظمات ا تمع املدينو  -ال سةةةةةةيما منظمة األغذية والزراعة  -ومنظمات األمم املتحدة 

لّ على سةةةةبيل املثال، فللتنمية املسةةةةتدامة. املتخصةةةةصةةةةة واملعاهد الدولية مثل املعهد الدويل  تنظيم الضةةةةوء على  طسةةةةُ
وتبادل اخلربات واملمارسةةةةةةةةةةةةةةةات  19،الفنيةواألدوات  الدعوةاسةةةةةةةةةةةةةةةتحداث أدوات عمل، و  وحلقاتدورات تدريبية 

 :كٍل من  اجليدة، واحلوارات بني األقران، مما أدى إىل زايدة قدرة

                                                            
والشعوب  آلية ا تمع املدين، وهي جزء من (AsiaDHRRA) رية يف املناطق الريفيةالشراكة اآلسيوية لتنمية املوارد البشاستثمرت  املثال،على سبيل  18

زايدة الوعي والتدريب على تنمية القدرات إذكاء أنشطة، مبا يف ذلك عدة من خالل  رابطة أمم جنوب شرق آسيا بلدانبادئ يف امل، يف ترسيخ األصلية
 جمال االستثمارات الزراعية املس ولة. يفمع الةكيز بشكل خاص على متكني النساء والشباب 

أداة منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصةةادي ومنظمة األغذية والزراعة ملعاجلة إزالة و ؛ االسةةتثمارات الزراعية املسةة ولةعلى سةةبيل املثال: أداة تقييم  19
 ؛الزراعية اإلمداداتالغاابت وتدهورها يف سالسل 
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فاعلة الرئيسةةةةةية األخرى املشةةةةةاركة يف عمليات صةةةةةنع  واجلهات الني والربملانيني احلكومينياملسةةةةة ول -
بناءا  االستثمارات الزراعية املس ولةية تدمج مبادئ اتبيئات قانونية وسياس هتيئة على السياسات

 20هبم؛إصالح قوانني الزراعة التعاقدية اخلاصة  علىعلى احتياجات السياق؛ و 

دعوة إىل على الن ية اآلخر رواد األعمال الشةةةةةةةةةةةةباب والنسةةةةةةةةةةةةاء الريفيات وأصةةةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةةةلحو  -
يف الزراعة واختاذ إجراءات للتأثري على السياسات اليت تدعم سبل عيشهم  ةاملس ول اتاالستثمار 
 .واقتصاداهتم

 الوعي. إذكاءا إىل جنب مع أنشطة أنشطة تنمية القدرات، يف معظم احلاالت، جنبا  ونُفذت

تقييم قدرات أصةةةةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةةةةلحة املتعددين لل عم حلقاتسةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةلة من  نُظمت: أمثلة على النتائج الكمية
حكومةةات  عنممثالا  125اسةةةةةةةةةةةةةةةتهةةدفةةت أكثر من ا، و فريقيةةا أا بلةةدا  11يف ( 21)نظمتهةةا منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة

يةذ املبةادئ. ممةا أدى إىل زايدة القةدرة على تنف ،ومنظمةات الشةةةةةةةةةةةةةةةبةاب ومنظمةات غري حكوميةة والقطةاع اخلةاص
 تغيري؛ عواملكني ليصبحوا عالوة على ذلك، مت متكني املشار و 

العمةل الوطنيةة )اليت نظمهةا املعهةد الدويل  حلقةاتمن خالل  ،احكوميةا  مسةةةةةةةةةةةةةةة والا  40ز حوايل عزّ  مالوي،يف و 
منظمة األغذية والزراعة( فهمهم وقدرهتم  -السوق املشةكة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  -للتنمية املستدامة 
 ؛ةواملس ول ةاملستدام اتتعزيز االستثمار لها وتنفيذاملبادئ على استخدام 

 أسةةةةةاسةةةةةية  وأفرقة: مت تنفيذ العديد من األنشةةةةةطة اليت ت دي إىل إنشةةةةةاء شةةةةةبكات ال ورشييييبوات ومراكز  إنشيييياء
 وفريق أسةةةةةةةاسةةةةةةةي معين، ةالزراعالشةةةةةةةباب يف جمال )على سةةةةةةةبيل املثال، شةةةةةةةبكة احتاد رواد األعمال  الفكرومراكز 

الشةةةةباب رواد األعمال  بشةةةةأن اسةةةةتثماراتمركز الفكر و ، لة واملسةةةةاوة بني اجلنسةةةةنيالزراعية املسةةةة و  تابالسةةةةتثمارا
وشةةةةةبكة األوسةةةةةاط األكادميية( للجمع بني أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة الرئيسةةةةةيني وتسةةةةةهيل مشةةةةةاركتهم  ة،الزراعجمال  يف
 مال الشباب، مبا يف ذلك رواد األعةاملس ول اتاحلوارات البناءة مع صانعي السياسات هبدف زايدة االستثمار  يف

والنسةةةةةةةةةاء الريفيات، ونشةةةةةةةةةر املمارسةةةةةةةةةات اجليدة الناجحة اليت تعزز التغيريات التحويلية يف الزراعة  يف جمال الزراعة
 .غذيةونظم األ

من أكثر  الذي يتألفألصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة املتعددين  رفكالمركز  صةةةةةةةةاغ تونس،: يف أمثلة على النتائج الكمية
 اتلتمكني الشةةةةةباب من االخنراط يف االسةةةةةتثمار  يةة مقةحات سةةةةةياسةةةةةاتم سةةةةةسةةةةة 25أكثر من  عنممثالا  60 من

. إلكةونية مئات التونسيني عرب استشارات املصادقة عليها من جانبواليت مت  غذيةيف الزراعة ونظم األ ةاملس ول
جية عناصر السةاتيوُنشرت  .Agri-Accelerator من خالل مركزأيضاا اختبار بعض احللول بشكل جترييب  متو 

السةةةةتثمار الزراعي واملعهد اب للنهوضابالشةةةةةا  مع الوكالة الوطنية  ةاملسةةةة ولاالسةةةةتثمارات الزراعية وطنية بشةةةةأن 
 .الوطين للبحوث الزراعية ومنظمة األغذية والزراعة

                                                            
. منظمةةة األغةةذيةةة والزراعةةة واملعهةةد الةةدويل للتنميةةة 2018) اتفةةاق منوذجي ابالسةةةةةةةةةةةةةةتنةةاد إىلعةةة التعةةاقةةديةةة يف كثري من األحيةةان قوانني الزرالقةةد نُقحةةت  20

 يف الزراعة ونظم األغذية. ملس ولةاخلاصة ابالستثمارات الزراعية ا جلنة األمن الغذائي العامليمبادئ تماشى مع ياملستدامة( 
21 2020 .FAO. Strategic planning tool –entrepreneurs' investments and ensuring their sustainability -Catalysing young agri 

https://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf
https://www.fao.org/3/ca1772en/CA1772EN.pdf
https://www.fao.org/3/cb1367en/CB1367EN.pdf
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( إنشةةةةةةةةةةةةةاء شةةةةةةةةةةةةةبكة من جامعات أمريكا UPMامعة البوليتكنيك مبدريد )التابع جل GESPLAN فريق قنسةةةةةةةةةةةةةّ و 
 طلباألوسةةاط األكادميية يف  تضةةطلع بهمع االسةةتفادة من الدور احلاسةةم الذي ها وتطبيقاملبادئ ر لنشةةالالتينية 
 يف الزراعة يف مناهج اجلامعات. ةاملس ول اتمبا يف ذلك من خالل إدراج مبادئ االستثمار  ،جامعةللهنج شامل 

  سيييييييتثمار الزراعي، والعقود وقوانني اال العمل،تقييم املشييييييياري ، واالسيييييييرتاتيجيات الو نية، وخط  /وضييييييي
العديد من املشةةةاريع، والربامج، واالسةةةةاتيجيات الوطنية،  أتثرت: واإل ار التشييريعي أو السييياسيياي النموذجية،

 عالوةا و بادئ. مل، واألطر التشريعية والسياساتية اب22وخطط العمل، وقوانني االستثمار الزراعي، والعقود النموذجية
املتعلقة ريع اسةةةتخدام أدوات التحليل اليت هتدف إىل حتديد التحدايت والفرص على ذلك، تضةةةمنت بعض املشةةةا

نطاق  عدد من منظمات منتجي األغذية على شار و بادئ. امليف الزراعة مبا يتماشى مع  ةاملس ول اتستثمار ابال
 بشةةةأنحوار  يفاألعمال التجارية الزراعية، ومنظمات ا تمع املدين األخرى الشةةةباب يف جمال صةةةغري، ومنظمات 

 سياسات.خاصة ابلالسياسات مع احلكومات، ووضع مقةحات ألطر قانونية و/أو 
شةةةةةار  مئات األشةةةةةخاص يف صةةةةةياغة ومراجعة واعتماد أطر قانونية  فاسةةةةةو،: يف بوركينا أمثلة على النتائج الكمية

 ؛االستثمارات الزراعية املس ولة مبادئجديدة )أو منقحة( تتفق مع 
السةةةةةتثمارات طط العمل الوطنية يف ليبرياي وموريتانيا والسةةةةةنغال وسةةةةةرياليون لتهيئة بيئة مواتية لوضةةةةةع عدد من خو 

 ؛الزراعية املس ولة
 احلكومات أو امل سةةةةةةسةةةةةةات الدولية أو القطاع اخلاص أو املنظمات غري جانب من املخصةةةةةةصةةةةةةة ) االسيييييتثمارات

املخصةةةةصةةةةة سةةةةتثمارات بشةةةةأن اال التجاربمن  ددُوثق عاملنظمات غري احلكومية(:  -ا تمع املدين  -احلكومية 
أو املنظمات غري احلكومية لصةةامج مجيع العاملني  امل سةةسةةات الدولية أو القطاع اخلاص احلكومات أوجانب من 
الزراعة واألغذية، على وجه اخلصةةوص أصةةحاب احليازات الصةةغرية، مبا يف ذلك الشةةباب والنسةةاء هبدف جمال يف 
حتسني دخلهم، وخلق فرص عمل،  فضالا عنتغيري  عواملصبحوا ليو  الفنيةايدة قدراهتم تدريبهم لز  يتمثل يفعام 

 وحتسني سبل العي ، وابلتايل املسامهة يف تنمية املناطق الريفية.
مزارع من أصةةةةةةةةةةةةحاب احليازات الصةةةةةةةةةةةةغرية  000 10اسةةةةةةةةةةةةتفاد أكثر من  أذربيجان،: يف أمثلة على النتائج الكمية

وحتسةةةةةةني الدخل  ،واحلفاظ عليهافرص عمل يف خلق  تامه ددة األهداف سةةةةةةأشةةةةةةكال دعم و  اتاسةةةةةةتثمار  من
 الفقر؛واحلد من 

سةةةةلسةةةةلة من املشةةةةاريع مت  Fundación Casa Campesina Cayambe" 23" م سةةةةسةةةةة إكوادور، وثقتيف و 
يف ذلك مبا  الصةةةةغرية،ناء القدرات ألصةةةةحاب احليازات ية لبتدريبدورات و/أو  الفنيةاالسةةةةتثمار يف املعدات فيها 

وسةةبل  دخلهمحتسةةني يف ، وابلتايل املسةةامهة تهوكمي ، لتحسةةني نوعية اإلنتاج الزراعيجمتمعات الشةةعوب األصةةلية
 عيشهم.

                                                            
ونة وضةةةعت إثيوبيا مدواملبادئ. و تماشةةةى مع أهداف التنمية املسةةةتدامة ي جديد لالسةةةتثمار الزراعي قانون مادابعت بوركينا فاسةةةو قامت( 1(أمثلة قليلة:  22

 يف الزراعة؛ ةاملس ول ات" لتنفيذ االستثمار مدونة املمارسات االجتماعية والبيئية للزراعة التجارية املس ولة يف إثيوبياالستثمار "لممارسات 
 “FCCC( ”sarolloLa Fundación Casa Campesina Cayambe y el modello de de(للمزيد من املعلومات، يرجى زايرة الرابط التايل:  23

https://pacte.agriculture.bf/wp-content/uploads/2020/02/Code-des-investissements-agro-sylvo-pastoral-halieutique-et-faunique-Burkina-Faso-2018.pdf
file:///C:/Users/Paratore/Downloads/Social%20and%20Environmental%20Code%20of%20Practice%20(1).pdf
file:///C:/Users/Paratore/Downloads/Social%20and%20Environmental%20Code%20of%20Practice%20(1).pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10725/1/La%20Fundacion%20Casa%20Campesina%20Cayambe%20y%20el%20modelo%20de%20desarrollo.pdf
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/10725/1/La%20Fundacion%20Casa%20Campesina%20Cayambe%20y%20el%20modelo%20de%20desarrollo.pdf
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 عن صةةياغة وتنفيذ اسةةةاتيجيات وطنية  إعداد تقارير: مت هاوتن يذ صييياغة اسييرتاتيجيات و نية وإقليمية  ددة
الزراعة واألغذية، جمال عة ونظم األغذية لصةةةةامج مجيع العاملني يف يف الزرا ةاملسةةةة ول اتوإقليمية  ددة لالسةةةةتثمار 

معلومات عن السةةةةةةةياسةةةةةةةات  وُقدمتمبا يف ذلك الشةةةةةةةباب والنسةةةةةةةاء.  الصةةةةةةةغرية،وال سةةةةةةةيما أصةةةةةةةحاب احليازات 
ة ا واليت حتدد التزام احلكومة مبعاجلة قضةةةةةةةةةةةةةااي األمن الغذائي والتغذيوالتشةةةةةةةةةةةةةريعات الوطنية واإلقليمية املعتمدة رمسيا 

 .بادئاملخالل تطبيق  من
مريكةةةةةا الالتينيةةةةةة والبحر الكةةةةةارييب للموافقةةةةةة أ إقليم: مت توثيق جهود برملةةةةةانيني من أمثلةةةةةة على النتةةةةةائج الكميةةةةةة

 ؛ئباداملالتشريعات الوطنية واإلقليمية )القوانني النموذجية( اليت تضم  على
توجيهية بشأن ال اخلطوطعمل لتنفيذ  ( خطةAMSاعتمدت الدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا )و 

املبادئ سةةتند إىل ت يت، ال(ASEAN-RAIغاابت )األغذية والزراعة والقطاعات يف  ةاملسةة ول اتتعزيز االسةةتثمار 
 .التابعة للرابطةزايدة االستثمارات املس ولة يف قطاعات األغذية والزراعة والغاابت  من أجل

 ؛ انجح اعتماد و/أو تويفمن أجل غ عنها احمل زات الرئيسية املبلّ  -دال
من احملفزات  عددااأبرزت املسةةةةةةةةةةةةةامهات و . أثّرت عوامل خارجية عّدة بشةةةةةةةةةةةةةكل إجيا  على النتائج اليت مت حتقيقها -44

 :املبادئنتائج إجيابية الستخدام حتقيق الرئيسية املتكررة، أي العوامل اخلارجية اليت أدت إىل 
 األولوية اليت أسييييييندهتا اتيجيات الوطنية واإلقليمية. متت اإلشةةةةةةةةةارة إىل يف االسةةةةةةةةةة  تنعكس ،بيئات سييييييياسييييييية مواتية

، مبا يف ذلك من اأسةةةةةاسةةةةةيا عامالا ابعتبارها ملعاجلة اجلوع وسةةةةةوء التغذية على مجيع املسةةةةةتوايت والربملانيون  احلوومات
  ئ؛باداملوطنية تتماشى مع وضمان أن االسةاتيجيات ال ونظم األغذيةيف الزراعة  ةاملس ول اتخالل تعزيز االستثمار 

   منظمات األمم املتحدة ومنظمات افتم  املدين واألوسيييييياد األكاد ية املشيييييياركة القوية والدعم من جان
اخلاصةةةةةةة ابالسةةةةةةتثمارات املسةةةةةة ولة يف الزراعة لنشةةةةةةر مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي  والوكاالت ال نية األخرى

كومات من املقدم إىل احل والدعم ل نيةالشييييراكات اعلى وجه اخلصةةةةةةوص، و  وترمجتها وتكييفها. ،ونظم األغذية
السةةةةةةةةويسةةةةةةةةري للزراعة واألوسةةةةةةةةاط األكادميية والوكاالت املتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةة  االحتاديمنظمات األمم املتحدة واملكتب 

ري وتيسةةةةة طريهاوأتالسةةةةةياسةةةةةات والربامج رسةةةةةم األخرى مثل املعهد الدويل للتنمية املسةةةةةتدامة، لتوفري أدوات عملية ل
 األطر القانونية الوطنية واإلقليمية والعاملية؛ يف بادئاملدمج 

  مبا يف ذلك احلكومات والربملاانت وا تمع املدين بني مجي  أصييييييحاب املصييييييلحةيف ما الوعي  إذكاءأنشييييييطة ،
من ا معا واألوسةةةةةةةةةةةةةةةاط األكادميية ووكاالت التنمية واملعاهد الدولية ومنظمات املزارعني والتعاونيات وغريها للعمل 

 ؛نظم األغذيةيف الزراعة و  ةاملس ول اتاملبادرات وخطط العمل وتغيريات السياسات لصامج االستثمار  أجل وضع
 وتنفيذ  لوضةةةعبني أصةةةحاب املصةةةلحة الرئيسةةةيني  حوارات أصييحاب املصييلحة املتعددين والشييراكات والتعاون

 ؛بادئاملاليت تشوب تطبيق الفجوات تعاجل سةاتيجية اخطط 
 مبا يف ذلك احلكومات ومنظمات األمم املتحدة بتنفيذ مبادرات  ،املصيييييييلحةمام القوي جلمي  أصيييييييحاب االهت

التجارية وإشةةةةةةةرا  الشةةةةةةةباب ودعمهم يف قطاعات األعمال  املرأة،ز املسةةةةةةةاواة بني اجلنسةةةةةةةني ومتكني يعز  دي إىل تت
 الزراعية؛
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 حلول القدرة على حتديد توفري مع  صةةةةةليون،األمبا يف ذلك السةةةةةكان  احمللية،اجلهات الفاعلة  مشيييياركة ومسيييياءلة
برامج واسةاتيجيات أكثر استدامة من أجل ضمان  مبادئ االستثمارات الزراعية املس وليةخاصة ابلسياق لدمج 
 يف القطاع الزراعي؛

  االقتصةةادية واالجتماعية  املسةةائل، واليت تشةةمل جمموعة واسةةعة من للمبادئ ةاتيسياسالداة األاكتمال ووضوح
 مس ولة  ددة السياق؛ اتخطط استثمار  لوضعتوفر أساساا ممتازاا  حلوكمة اليتاملتعلقة ابو البيئية و 

  ّأسةةةةةةاسةةةةةةية اكتسةةةةةةت أمهية يف الزراعة  ةاملسةةةةةة ول اتاليت تركز على االسةةةةةةتثمار  العمل ال نية وحلقاتم برامج التعل
لالحتياجات اليت نشةةةةةةةةةةةةةةةأت أثناء ا بادئ وفقا امللتحديد أولوايت واحتياجات املشةةةةةةةةةةةةةةةاركني ومواءمة اسةةةةةةةةةةةةةةةتخدام 

 املناقشات.
 مثل اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املس ولة حليازة  ،لألدوات السياساتية للجنةالناجح  الدمج أدى

سةةةةةةةةةةةةةةةياق   ددة يف مسةةةةةةةةةةةةةةةائليف اهلياكل احلكومية إىل إاثرة االهتمام مبعاجلة اللجنة، األراضةةةةةةةةةةةةةةةي اليت وضةةةةةةةةةةةةةةةعتها 
يف السةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةات والقوانني والربامج ذات من هذه املبادئ ن خالل تنفيذ مبادئ  ددة م ةالزراعي اتاالسةةةةةةةةةةتثمار 
 الصلة.

 ملبادئ و/أو استخدامها؛ألخذ ابغ عنها لالقيود والتحدايت الرئيسية املبلّ  -هاء
 حملة عامة عن القيود والتحدايت املتعلقة ابستخدام املبادئ: القسميقدم هذا  -45

 ما أّدى إىل إسةةةةةداء  ،ئ االسييييتثمارات الزراعية املسييييؤولة الصييييادرة عن اللجنةمبادالوعي بوجود مسييييتوى  تدين
ا على مجيع املسةةةةةةةةةتوايت، مبا يف ذلك ونشةةةةةةةةةرهعميمها وت للمبادئمشةةةةةةةةةورة متكررة بتحسةةةةةةةةةني االتصةةةةةةةةةاالت للةويج 

 ؛الشعبية أصحاب املصلحة على مستوى القاعدة
 ؛طاع الزراعة والقطاع الزراعي والغذائيخاصة من الشباب يف ق ،عدم وجود بيئة مواتية لالستثمارات 
 أثّر على تنفيذ املبادرات ونتائجها ما  ،يف احلكومات والوزاراتعلى املسييتوى اإلداري  لاعماألاسييتمرارية  غياب

 ؛الناجحة
  إىل أنشةةةةةةةةةةةةةةةطةةة  للمبةةادئتحويةةل املفةةاهيم النظريةةة ل، مبةةا يف ذلةةك املبةةادئطبيق لت اليدعم املياو وال يعيدم ك ييايية

 وترمجتها إىل اللغات احمللية؛ وخطط جمدية وعملية، وتكييف املبادئ مع االحتياجات اخلاصة ابلسياق ومشاريع
 بتنفيذ املبادئ؛ ضعف اإلرادة السياسية وااللتزام 
 توجه أصحاب املصلحة يف حتديد اإلجراءات امللموسة الرئيسية لتفعيل  عمغياب توافر منهجية  ددة ومواد د

 املبادئ؛
  ل حتدايت كبرية جلميع التطورات االقتصةةةةةادية واالجتماعية، مبا يف ذلك احلواجز اليت اليت تشةةةةةكّ  جلاريةاالنزاعات

 ا؛حتول دون دمج املبادئ إلصالح األطر القانونية الضعيفة حاليا 
 يف العديد من التأخريات يف تنفيذ األنشةةةةةةطة، بغض النظر عن اهتمام الشةةةةةةركاء  اليت تسةةةةةةببت 19-جائحة كوفيد

 املعنيني والتزامهم؛



17 CFS 2022/50/Inf.21 

 ا غياب بني القطاعات احلكومية  ألصيييييحاب املصيييييلحة املتعددينفّعالة تنسييييييق وآليات  مسييييياءلة  ددة جيدا
م من تبادل اخلربات رات، والتعلّ حفاظ على احلوالل كل اجلهات الفاعلة املعنية  معو  كافةا   املتعددة على املسةةةةتوايت

 االستثمارات الزراعية املس ولة؛بادئ مب األخذوابلتايل دعم 

 وال سةةيما أولئك الذين يعيشةةون  الصةةغرية،يضةةر ابألنشةةطة الزراعية ألصةةحاب احليازات  الذي البنية التحتية سوء
 يف املناطق الريفية والنائية.

 ؛جليدةاملمارسات ابعض بشأن  البارزةنقاد ال -واو
هي و . املبادئأبرزت املسةةةةامهات عدداا من املمارسةةةةات اجليدة اليت سةةةةامهت يف ااح التجارب املتعّلقة ابسةةةةتخدام  -46

 ال احلصر:الذكر تشمل على سبيل 

  السةةةةياسةةةةات والربامج املبادئ يفاملشةةةةاركة بنشةةةةاط يف اسةةةةتخدام متكينهم من و  ،املصيييلحةمتوني مجي  أصيييحاب 
 :لالوطنية واإلقليمية من خال

تعزيزها على املسةةةةةةتوايت امل سةةةةةةسةةةةةةية والتنظيمية  يتعنيلفهم القدرات اليت  24إجراء تقييمات للقدرات -
والفردية ابإلضةةةةةافة إىل مشةةةةةاورات أولية مع النظراء احلكوميني لتحديد مجيع الوزارات/الوكاالت ذات 

املخطط هلا على االجتماعات والدورات التدريبية الفنية خمتلف الصلة اليت ستكون األنسب حلضور 
 ؛السنوات مدار

 ن وا تمعاتو ن والربملانيو ين احلكومو مبا يف ذلك املسةةةةةةةةة ول املسةةةةةةةةةتهدفة،التوعية الفعالة للمجموعات  -
بناء القدرات من أجل التطبيق ل يةالوعي، ودورات تدريبذكاء إل توحوارا خالل أحداث من احمللية
هيئة تالنهوض بون بعضهم البعض يف يدعم ملتزمنيأصحاب مصلحة خلق و  صحيحبشكل  بادئملا

 ؛الستثمارات الزراعية املس ولةلمتكينية بيئة 
مع  وتكيفهايف سةةةةةياقها  االسةةةةةتثمارات الزراعية املسةةةةة ولة تضةةةةةع مبادئصةةةةةكو  أدوات و  اسةةةةةتحداث -

 احملدد؛ الواقع
 " من خالهلا استهداف واليت ميكن  واحمللية،ىل األولوايت الوطنية إ ابالستناد، بشول جيد ُمعّرف" منطلقحتديد

 املبادئ؛املراحل األولية للمشروع/الربانمج من أجل تبسيط تنفيذ 
 اتالقادرة على دعم تنمية القدرات والدعم الفين بشةةةةةأن االسةةةةةتثمار  إقامة شييييراكات م  املؤسييييسييييات الرئيسييييية 

الوكاالت و املسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة  مثل منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل للتنمية ،ونظم األغذيةيف الزراعة  ةاملسةةةةةةةةةةةةةةة ول
 ؛بادئاملسياسات االستثمارات املس ولة اليت تتضمن  وضعاملتخصصة األخرى اليت تدعم 

  أصحاب املصلحة املتعددينبني  يف اآلراءوتوافق  إرادة سياسية قويةخلق. 
 األدوات األخرى املوجودة بشةةةةةةةةأن  السييييييتومالكأداة ضةةةةةةةةرورية  للمبادئ اتيةتوجيهات السييييييياسييييييالخدام اسييييييت

 .يف الزراعة ةاملس ول اتالستثمار ا
                                                            

 FAO .Empowering youth to engage in responsible investment in agriculture and food.2018 أمثلة على أدوات تقييم القدرات: 24

entrepreneurs' investments and -Catalysing young agriand HAFL. ; 2020, FAO systems: Rapid capacity assessment tool
Strengthening capacities  -Rapid capacity assessment tool 2021, FAO. ; Strategic planning tool –ensuring their sustainability 

.to enhance responsible investment in agriculture and food systems 

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA2061EN
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1367en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb1367en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3308en
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb3308en
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  وتشييياركيةبطريقة شييياملة  املعنيني،هنج أصيييحاب املصيييلحة املتعددين الذي عم  مجي  أصيييحاب املصيييلحة، 
وا تمعات  البحثية،وامل سةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات  األكادميية،واألوسةةةةةةةةةةاط  والربملاانت، احلكومية،مثل اجلهات احلكومية وغري 

اء والشباب، والقطاع اخلاص لتصميم منوذج مشة  "خارطة الطريق" وتنفيذ واحمللية، مبا يف ذلك النس الةةةةةةةةةةةةةةةةمتأثرة
 .بشكل انجح ملبادئخذ ابمن أجل األورصدها األنشطة 

 العمل دون مقاومة عجلة ودفع  والشةةةةةباب،كعامل أسةةةةةاسةةةةةي يف بناء الثقة بني الشةةةةةركاء، وربط النسةةةةةاء   املسيييياءلة
 كبرية.

 يف تنفيذ املبادئ. لدعم أصحاب املصلحة حشد املوارد املالية 
 القيام ابلرصةةةد بطريقة ألنشةةةطة التنفيذ الناجح للمبادئ. وينبغي وضةةةع منهجية  ددة لضةةةمان  حتديد آلية رصييد

 .مّتسقة وشفافة وشاملة

 ؛استخدام املبادئزايدة تعزيز للموسة املطوات اخل -زاي
 ااملس وليات بوجودهأصحاب لحة و بادئ لتوعية أصحاب املصاملحتسني نشر  احلاجة إىلإىل املسامهات  أشارت -47

األشةةةخاص يف امليدان. وسةةةيجري ذلك من خالل صةةةانعي السةةةياسةةةات و وضةةةمان إقامة الشةةةبكات والتنسةةةيق، ال سةةةيما مع 
وندوات م لتعلّ ية فنية وبرامج لتدريبدورات أدوات تعليمية و وضع ع )أو صيانة( منصات أصحاب املصلحة املتعددين، و ضو 

ويشةةةةةةةةةةمل ذلك برامج لتمكني الشةةةةةةةةةةباب والنسةةةةةةةةةةاء الريفيات من اسةةةةةةةةةةتخدام املبادئ بوعات. وحلقات عمل وم مترات ومط
 واملشاركة يف عمليات صنع السياسات املتعلقة هبا.

ويف إطار الشةةةةراكات مع الوكاالت املتخصةةةةصةةةةة، سةةةةيسةةةةتمر اسةةةةتخدام املبادئ كأسةةةةاس لتصةةةةميم خطوط توجيهية  -48
ة وعقود منوذجية للمسةةةةةةتثمرين و/أو لتحديث األدوات احلالية جديدة ووضةةةةةةعها على املسةةةةةةتوى الوطين، وأدوات سةةةةةةياسةةةةةةاتي

مع إجراءات ملموسةةةة وعملية لرصةةةد تنفيذها من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة موضةةةع التنفيذ املبادئ وضةةةع واسةةةتكماهلا ل
 .املستوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية على
ثمارات املسةة ولة يف الزراعة ونظم األغذية، وزايدة وسةةيسةةعى أصةةحاب املصةةلحة إىل حتسةةني البيئة التمكينية لالسةةت -49

 ،االلتزام السةةةةياسةةةةي رفيع املسةةةةتوى ابسةةةةتخدام املبادئ لوضةةةةع االسةةةةةاتيجيات والسةةةةياسةةةةات والقوانني والربامج ذات الصةةةةلة
األعمال يف الزراعة، مبا يف ذلك دعم رواد وحتسةةينها ورصةةد تنفيذها مع ما يقابلها من اسةةتثمارات عامة وخاصةةة )متزايدة( 

  الشباب لتحقيق األمن الغذائي والتغذية.
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 اليت مت تنظيمها ال عالياتسامهات أصحاب املصلحة يف وجز مم –خامساا 

 و/أو نشرها ملناقشة املبادئ

 ؛املسامهات الواردةبياانت وص ية عن مسات  -ألف
قائمة املسةةةةامهات طالع على وميكن االمسةةةةامهة لتوثيق نتائج فعاليات أصةةةةحاب املصةةةةلحة املتعددين.  13وردت  -50
قد عاملية(. و  4وإقليمية  6ووطنية  3)والنطاق واملشةةةةةةةةةةةةةةةاركة من حيث التغطية اجلغرافية  الفعالياتختتلف و . 1 امللحق يف

مبا يف ذلك احلكومات  ،ألمن الغذائي والتغذيةاملعنيني ابحضةةةةةةةةر مجيع الفعاليات عدة جمموعات من أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة 
 مت متثيل ا تمعاتو ا تمع املدين واألوسةةةةةةةةةةةةةةةاط األكادميية ومنظمات األمم املتحدة والقطاع اخلاص.  ن ومنظماتو والربملاني
العاملية واإلقليمية والوطنية.  الفعالياتنعدام األمن الغذائي وسوء التغذية أو شاركت بشكل مباشر يف مجيع املتأثرة اب احمللية

 إبجياز أدانه. وتُعرض الفعاليات
االستثمارات  بشأن"حلقة عمل لبناء القدرات للربملانيني الغابونيني مجهورية الغابون،  -املستوى الو ي  -1ال عالية 

 2022مارس/آذار  4-3، "ونظم األغذيةاملسؤولة يف الزراعة 
 غابون والتحالف الربملاين لألمن الغذائي والتغذية يف نظمت منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة

توجيهات بشةةةةةةةةةةةةةأن دورهم يف خلق بيئات تزويدهم بو ملبادئ، وعي الربملانيني اب من أجل إذكاءعمل لبناء القدرات  حلقات
أطرهم شةةةي امتالتزم الربملانيون بضةةةمان و . الزراعة ونظم األغذيةسةةةياسةةةية متكينية تعزز االسةةةتثمارات املسةةةتدامة واملسةةة ولة يف 

 .ومواصلة بناء قدرات الربملانيني واملس ولني الربملانيني مع املبادئ،الوطنية والتشريعية وامل سسية 
لربملانيني بشييأن االسييتثمارات املسييؤولة ا"حلقة عمل لبناء قدرات مجهورية الوونغو،  -املسييتوى الو ي  -2ال عالية 

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  24-23 يف الزراعة ونظم األغذية"،
 قامت بتنظيمهافريقيا" أ"دور الربملانيني يف تعزيز االسةةةةةةةةةةتثمارات املسةةةةةةةةةة ولة يف الزراعة يف  أنإلكةونية بشةةةةةةةةةةندوة  يف أعقاب

وا لس األغذية والزراعة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةةةةةةةةةةةتدامة والربملان األفريقي  منظمة 2020ديسةةةةةةةةةةةةةةةمرب/كانون األول  يف
، أعرب الربملانيون عن اهتمامهم ية لدول غرب أفريقيااجلماعة االقتصةةةاد( وبرملان EALA) التشةةةريعي جلماعة شةةةرق أفريقيا
نظمة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةتدامة املنظمت  ،2021نوفمرب/تشةةةةةرين الثاين يف و بادئ. ملأبن يكونوا على دراية أفضةةةةةل اب

عضةةةةةةةةةةةةةةةواا يف  150 ملا عددهعمل لبناء القدرات  حلقاتوالتحالف الربملاين الكونغويل من أجل األمن الغذائي والتغذوي 
هلةذه األداة وتقةةدمي فهم أفضةةةةةةةةةةةةةةةةل من أجةل إذكةاء الوعي ابملبةةادئ اجلمعيةةة الوطنيةةة وجملس الشةةةةةةةةةةةةةةةيوخ يف مجهوريةة الكونغو 

طريق هتدف إىل  ، كإجراءات متابعة، خارطةسةةةةةيضةةةةةع التحالف الربملاين الكونغويل لألمن الغذائي والتغذويو . اسةةةةةاتيةيالسةةةةة
أكثر اسةةةةةةتدامة يف  يةائنظم غذ إقامةتحر  حنو من أجل الالعمل هذه  حلقاتا خالل جتسةةةةةةيد االلتزامات اليت مت التعهد هب

 فريقيا.أ
احلوار الو ي ألصييييييحاب املصييييييلحة املتعددين مجهورية الو الد قرا ية الشييييييعبية، " -املسييييييتوى الو ي  -3ال عالية 

 2021نوفمرب/تشرين الثاين  10، "ةاملسؤول ةالزراعي اتاالستثمار  بشأن
بدعم من منظمة األغذية  ،تنظيم حوار أصةةحاب املصةةلحة املتعددينيف حكومة مجهورية الو الدميقراطية الشةةعبية  اشةةةكت
 احلوار الذي اسةةتمر ليوم واحد ، وحضةةر (GIZ)الوكالة األملانية للتعاون الدويلو  Helvetas مع م سةةسةةةابلتعاون و والزراعة 
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من  58(، وواألقاليمكومية )على املستوى املركزي ومستوى املقاطعات من الوكاالت احل 69، منهم امشاركا  151ما جمموعه 
 14من القطاع اخلاص، و 2من األوسةةةاط األكادميية، و 9األمم املتحدة/منظمات ا تمع املدين/املنظمات غري احلكومية، و

يف مجهورية الو  للمبادئية أاتح هذا احلوار فرصةةةةةة ملناقشةةةةةة كيفية تعزيز بيئة مواتو . بصةةةةةفتهم اسةةةةةتشةةةةةاريني حلسةةةةةاهبم اخلاص
 أنأثناء احلوار أظهر أن املشةةةةةةةةةاركني اتفقوا على أنه يف حني  ُأجري اسةةةةةةةةةتقصةةةةةةةةةاءعلى ذلك،  عالوةا و الدميقراطية الشةةةةةةةةةعبية. 

 املشةةةةةاكلال يزال هنا  العديد من فإنه ا املزيد من االسةةةةةتثمارات املسةةةةة ولة، م خرا جذبت مجهورية الو الدميقراطية الشةةةةةعبية 
مثل الزراعة  ،الزراعة والغاابت يف مجهورية الو الدميقراطية الشةةةةةةةعبيةجمال يف ابالسةةةةةةةتثمارات الزراعية املسةةةةةةة ولة الصةةةةةةةلة ذات 

تعلقة املضةةةةةافية اإلوارات احلسةةةةةلسةةةةةلة من عقد من املقرر و اسةةةةةتخدام املبيدات. سةةةةةوء التعاقدية، وأحكام أتجري األراضةةةةةي، و 
اإلجراءات ذات األولوية الرئيسةةية مثل تعزيز اإلطار  بشةةأنواملقبلة والسةةنوات ة احلالية للسةةن ابالسةةتثمارات الزراعية املسةة ولة

مهور املسةةةةةةةةتهدف، وبناء قدرات أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة اجلوعي  وإذكاء ابالسةةةةةةةةتثمارات الزراعية املسةةةةةةةة ولة،القانوين املتعلق 
 .احملليني، وتوضيح األدوار واملس وليات بني القطاعات اجلهات الفاعلة

التجارية على قطاع األعمال  بادئاملتطبيق لبحر الوارييب، "واأمريوا الالتينية  -سيييييييييييتوى اإلقليمي امل -4ال عالية 
 .ليما ،2022مارس/آذار  24"، الزراعية والصناعية

 جامعة البوليتكنيك انظمته فعاليةشةةةةةةةةةةةةةةار  ممثلون من منظمات األمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين والقطاع اخلاص يف 
 2021ديسةةةةةةةةةةةةةةةمرب/كةةانون األول بني  نُفةةذ( هبةةدف عرض النتةةائج اليت مت احلصةةةةةةةةةةةةةةةول عليهةةا من برانمج UPMيف مةةدريةةد )

، شةةةةةةةةةةةةةةركة، مجعية إنتاجية، ةكل سةةةةةةةةةةةةةةياق  دد )تعاوني  املبادئ يفعلى اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام  تركز اليت و ، 2022يناير/كانون الثاين و 
جامعة  20وما جمموعه  عمل،جمموعات  8ة يف جممع بلدان 10مشاركاا من  69 مشاركة هذا الربانمج ومشل(. ذلك إىل وما
أن كل مشةةار  يف الربانمج  الفعالية ههذ تأظهر و . ه العمليةسةةامهت يف ااح هذو بادئ املعملت على نشةةر  بلدان 10من 

وفقاا لسةةةةةةةةياقه احملدد، وكذلك حتديد أوجه القصةةةةةةةةور فيه،  االسةةةةةةةةتثمارات الزراعية املسةةةةةةةة ولةميكنه حتليل كل مبدأ من مبادئ 
الكياانت  حوكمةبتحسةةةةةةةةةةةني  ذلكسةةةةةةةةةةةيسةةةةةةةةةةةمح و بادئ من أجل حتقيقها. املعدد من األهداف جبانب كل مبدأ من  بطور 

 .الفعاليةاملشاركة يف 
م  مبادئ يتماشيييى "حنو سيييلوا ياري مسيييؤول  الوارييب،أمريوا الالتينية والبحر  -املسيييتوى اإلقليمي  -5ال عالية 
 ، ليما2020نوفمرب/تشرين الثاين  4-3، "غذيةونظم األ ةيف الزراع ةاملسؤول اتاالستثمار 

األكادميي  الوسةةةةةةةةةةةةطشةةةةةةةةةةةةار  ممثلون من األمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين والقطاع اخلاص يف ندوة ملدة يومني نظمها 
 اابلتةةايل تسةةةةةةةةةةةةةةةهيةةل دجمهةةابملبةةادئ، و هبةةدف جعةةل املنتجني ورجةةال األعمةةال ومةةديري اجلمعيةةات واألكةةادمييني أكثر درايةةة 

 دي من شأنه أن ي. وهذا (2019-29-11 امل رخ FAO/FGUPM خطاب اتفاق) خطط عمل الشركات واألهداف يف
شةةةةةةةار  أكثر من و األعمال التجارية. جمال مة يف وارات بني اجلهات الفاعلة املشةةةةةةةاركة وحتسةةةةةةةني احلوكاحلعاون و تزايدة الإىل 
وأظهر مديرو الشةةةةةةةركات/اجلمعيات الكبرية يف قطاع األغذية الزراعية  كمتحدثني،شةةةةةةةخد يف الندوة إما كمراقبني أو   200

جديد  جيري إعداد خطاب اتفاقو ا الحتياجاهتم. احملددة وفقا السةةتثمارات الزراعية املسةة ولة اخلاصةةة اب بادئاملأهنم يطبقون 
تنظم سإىل ذلك،  تنفيذها. وابإلضافةوتعزيز ابملبادئ الوعي  إذكاء( هبدف 2022يوليو/متوز إىل  2021يونيو/حزيران  )من

 األعمال الزراعية والصناعية.أنشطة تدريبية جديدة لقطاع 

https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
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جلنة  ئي حتوو: مباد"حنو تعليم جامعي عامل الوارييب،أمريوا الالتينية والبحر  -املسيييييييييييتوى اإلقليمي  -6ال عالية 
أكتوبر/ تشيييييييرين األول  2 - 1، "األمن الغذائي العاملي اخلاصييييييية ابالسيييييييتثمارات املسيييييييؤولة يف الزراعة ونظم األغذية

 ، إكوادور2020
 اسةةتغرقم متر األمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين والقطاع اخلاص واألوسةةاط األكادميية يف  ممثالا من 250شةةار  حوايل 

ال سةةةةةةةيما و ، هاوتطبيقاملبادئ اسةةةةةةةتخدام  التجارب بشةةةةةةةأنتبادل  تمثل يفياألكادميي هبدف رئيسةةةةةةةي  الوسةةةةةةةط ظمهيومني ن
موقع  ، أُطلقخالل امل مترو واألفكار ملواصةةلة تعزيز نشةةر املبادئ.  املسةةتخلصةةةإدراجها يف املناهج اجلامعية، وتبادل الدروس 

اليت جتمع مجيع املعلومةةات املتعلقةةة بربانمج التةةدريةةب ، و UPM-Gesplanكمبةةادرة أكةةادمييةةة للمجموعةةة البحثيةةة   إلكةوين
 توليفكرة عرض األغذية ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة، مع ف نظميف الزراعة و  ةاملسةة ول اتمبادئ االسةةتثمار  بشةةأن
 على حنو شفاف. 2016منذ عام ضطلع به عمل امللل

تعزيز القييدرات بشييييييييييييأن األ ر القييانونييية أمريوييا الالتينييية والبحر الوييارييب، " -املسيييييييييييتوى اإلقليمي  -7ال عييالييية 
 ،"القدراتمن حتياجات العمل لتقييم ا حلقات: نظم األغذيةيف الزراعة و  ةاملسييييييؤول اتوالسييييييياسيييييياتية لالسييييييتثمار 

 يةمهورية الدومينيواجل، 2018سبتمرب/أيلول  21-19غواتيماال،  2018مايو/أاير  16-18
تقييم بشةةةةةةةةةةةةةةةأن العمل  حلقاتومنظمة األغذية والزراعة سةةةةةةةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةةةةةةةلة من  (IDLO) نظمت املنظمة الدولية لقانون التنمية

 ةاملسةةةةة ول ةالزراعي اتعزيز االسةةةةةتثمار القدرات الوطنية املطلوبة لتمن حتياجات االتقييم من أجل القدرات من حتياجات اال
يف غواتيمةةةاال واجلمهوريةةة الةةدومينيكيةةةة. ومت التةةةأكيةةةد على أنةةه يوجةةد يف كال البلةةةدين إطةةار قةةانوين واسةةةةةةةةةةةةةةةع النطةةةاق يتعلق 

ه وأمهيتها يف هذ بادئملاملعرفة احملدودة ابلكن و املبادئ.  وميكن تعزيز ذلك من خالل مواءمته مع الزراعة، ابالستثمارات يف
 .على املستوى الوطين يف كال البلدينهلا الفعال عتماد إىل احلد من االأدت السياقات الوطنية 

"دور الربملانيني يف تعزيز االسييييييييييتثمارات املسييييييييييؤولة يف الزراعة من أجل  أفريقيا، -املسييييييييييتوى اإلقليمي  -8ال عالية 
 2020انون األول ديسمرب/ك 15، "فريقياأغذائية أكثر استدامة يف  نظماالنتقال حنو 

( وبرملان اجلماعة االقتصةةةةةةادية لدول غرب EALA)واجلمعية التشةةةةةةريعية يف بلدان أفريقيا الشةةةةةةرقية  فريقيالربملان األ  ة شةةةةةةا
بني االسةةةتثمارات املسةةة ولة القائمة مع منظمة األغذية والزراعة وا تمع املدين السةةةتكشةةةاف الروابط  فعاليةفريقيا يف تنظيم أ
الزراعة واألمن قطاع النظر يف كيفية قيام الربملانيني بتعزيز املشةةةةاركة اهلادفة للمرأة يف و هداف التنمية املسةةةةتدامة؛ الزراعة وأ يف

ي للربملانيني واملسةةةةةةةةةةةتشةةةةةةةةةةةارين دليل عمل - ونظم األغذيةاالسةةةةةةةةةةةتثمارات املسةةةةةةةةةةة ولة يف الزراعة الغذائي؛ وكيف ميكن تنفيذ "
 ُسلطنقاط متت مناقشتها، ة عدويل للتنمية املستدامة. ومن بني منظمة األغذية والزراعة واملعهد الد الصادر عن" الربملانيني

وأطر سةةةياسةةةات  وإدماجها يف بشةةةأن االسةةةتثمارات الزراعية املسةةة ولةلجنة الأمهية االسةةةتفادة من مبادئ مدى الضةةةوء على 
فريقيا أعالوة على ذلك، قررت أمانة مجاعة شةةةةةةةرق و شةةةةةةةفافة ومسةةةةةةةتقرة على املسةةةةةةةتويني القطري واإلقليمي. وحوافز قانونية 

(EAC واجلمعية التشةةريعية ) فريقيا لالسةةتثمار أالعقد النموذجي  موعة شةةرق  وضةةعإحياء عملية يف بلدان أفريقيا الشةةرقية
 اإقليميا  اي خيلق معيارا ، والذربملانيني واملزارعني واملسةةتثمرين وا تمع املديناألعمال التجارية الزراعية كأداة للحكومات واليف 
  .املبادئعلى قوم ي

https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
https://www.principiosiaruniversidad.com/carta-acuerdo-2020/seguimiento-compromisos
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غذائية نظم "دور االسيييتثمارات املسيييؤولة يف الزراعة من أجل االنتقال حنو  أورواب، -املسيييتوى اإلقليمي  -9ال عالية 
 2020ديسمرب/كانون األول  7"، أكثر استدامة
ممثالا عن األمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين واألوساط األكادميية واملفوضية األوروبية وجملس االحتاد  130شار  حوايل 
التحالف  امهيظاشةةةةةةة  يف تن يتاله الفعالية برملانيني ومسةةةةةةتشةةةةةةارين برملانيني من الربملان األورو  يف هذإىل جانب األورو  

مناقشةةةةةةةة أمهية يف اهلدف الرئيسةةةةةةةي متثل و ومنظمة األغذية والزراعة. وسةةةةةةةوء التغذية    بشةةةةةةةأن مكافحة الفقرو الربملاين األور 
يف  ، مت تسةةةليط الضةةةوء على أنهفعاليةخالل الو  .أكثر اسةةةتدامةغذائية نظم االسةةةتثمارات املسةةة ولة يف الزراعة لالنتقال حنو 

فإنه ، بادئابملمعرفة  دودة ، الفعاليةق أعمال ، قبل انطالكان لدى التحالف الربملاين األورو  وامل سسات األوروبيةحني  
أعضةةةةةةةاء الربملان األورو  معاا ملناقشةةةةةةةة ينبغي مجع كأداة لتحقيق أهداف التنمية املسةةةةةةةتدامة و ذه املبادئ  ه اسةةةةةةةتخدام ينبغي

  .بادئاملق داخل االحتاد األورو ، مبا يف ذلك زايدة التزامهم بتطبي االستثمارات الزراعية املس ولة دورهم يف تعزيز
 2021يونيو/حزيران  30"، ونظم األغذيةيف الزراعة  ةاملسؤول ات"حوافز لالستثمار  -املستوى العاملي  -10ال عالية 
)خاصةةةةةةةةةةةة مركز كولومبيا  يوالوسةةةةةةةةةةةط األكادمي منظمة األغذية والزراعةيمها كٌل من نظاشةةةةةةةةةةةة  يف ت يتال هذه الفعالية أدت

ا من احلكومات واألمم املتحدة وجلنة األمن الغذائي العاملي مشةةةةةةةاركا  268فهم تعزيز إىل (، (CCSI)لالسةةةةةةةتثمار املسةةةةةةةتدام 
(، WAIPAالعاملية لوكاالت ترويج االسةةةةةةةةةةةةةةةتثمار ) واجلمعية، ةوال سةةةةةةةةةةةةةةةيما املعهد الدويل للبيئة والتنمي -وا تمع املدين 

دليل منظمة األغذية  عرض، مت الفعاليةل خالو وحوافز االسةةةةتثمار كأدوات عملية لزايدة االسةةةةتثمارات املسةةةة ولة.  للمبادئ
هذا يسةةةةتند و . يف الزراعة ونظم األغذية ةاملسةةةة ول اتحوافز االسةةةةتثمار  بشةةةةأن مركز كولومبيا لالسةةةةتثمار املسةةةةتدام -والزراعة 

كيفية اسةةةةةةةةتخدام حوافز   توجيهات بشةةةةةةةةأناحلكوميني  الفنينيوظفني بادئ، ويوفر لواضةةةةةةةةعي السةةةةةةةةياسةةةةةةةةات واملامل إىل دليلال
 االفعالية أيضةةا عرضةةت و . نظم األغذيةيف الزراعة و  ةاملسةة ول اتاسةةتخدامها( لتعزيز االسةةتثمار عدم االسةةتثمار )وكيف ينبغي 

ارات الزراعية االسةةةةةتثمابلتدريب على  املقةنة احلاضةةةةةناتالذي قدم خدمات  Agri-Accelerator Hub Tunisiaمركز 
 والتنمية اإلقليمية. املس ولة

 األمن الغذائي"،ورهاانت موضيييييييوع:" الشيييييييبوات الربملانية  حول"الندوة الدولية  -املسيييييييتوى العاملي  -11ال عالية 
 .، املغرب2019نوفمرب/تشرين الثاين  1وأكتوبر/تشرين األول  30-31

يف أفريقيا والعامل العر  ابلتعاون مع جملس املسةةتشةةارين يف اململكة  نظمت مجعية جمالس الشةةيوخ والشةةورى وا الس املماثلة
أنه مت  الفعالية تاألمن الغذائي". وأظهر ورهاانت "الشةةبكات الربملانية  بشةةأن هذه الفعاليةاملغربية ومنظمة األغذية والزراعة 

ذائي والقضةةةةةةةةةةةةاء على اجلوع. وعلى وجه بذل الكثري من اجلهود يف عدة مناطق حول العامل للمسةةةةةةةةةةةةامهة يف حتقيق األمن الغ
ت هذه مثل ،على ذلك عالوةا و  .9و 8و 6و 5و 4و 2و 1 ابملبادئمت التأكيد على تنفيذ األنشةةةةةةةةةةةطة املتعلقة  اخلصةةةةةةةةةةةوص،
 م، وبناء قدراهتخلصةةةةالربملانيني من خالل نشةةةر املمارسةةةات اجليدة والدروس املسةةةت يف صةةةفوفلزايدة املعرفة  فرصةةةةا الفعالية 

 االستثمارات املس ولةالوعي أبمهية  إذكاءزيز األطر القانونية املناسبة ملواجهة حتدايت األمن الغذائي والتغذية، و من أجل تع
  .لتحقيق أهداف التنمية املستدامة ونظم األغذيةيف الزراعة 

https://www.fao.org/3/cb3933en/cb3933en.pdf
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 ،والووك "الناس  اخلطود التوجيهية للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل"تن يذ  -املسيييتوى العاملي  -12ال عالية 
 )يف الدورة الثامنة واألربعني للجنة( 2021يونيو/حزيران  3

 هذه الفعاليةشار  ممثلون من احلكومات واألمم املتحدة ومنظمات ا تمع املدين والقطاع اخلاص واألوساط األكادميية يف 
 جانببادئ من امل، مبا يف ذلك لجنةية لسةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةاتالنتجات املاألمم املتحدة هبدف إظهار كيفية اسةةةةةةةةةةتخدام  ا نظمتهيتال

العاملي لألعمال التجارية  )ا لسالتجارية املنظمات اليت متثل خمتلف جمموعات أصةةةةحاب املصةةةةلحة، مبا يف ذلك األعمال 
املزارعون و (، (WBA) التحةالف العةاملي للمقةارنةة املرجعيةةا تمع املةدين )و  (،(WBCSD) من أجةل التنميةة املسةةةةةةةةةةةةةةةتةدامةة

قدم  اخلصةةةةةةةةةةةةوص،على وجه و (. (CIAT) حبوث الزراعات االسةةةةةةةةةةةةتوائية مركز(، العلوم )(WFO) زارعني العامليةمنظمة امل)
ا  التحالف العاملي للمقارنة املرجعية اخلطوط التوجيهية الطوعية بشةةةةةةةةةةةأن احلوكمة بادئ و املكيفية اسةةةةةةةةةةةتخدام عن   افنيا عرضةةةةةةةةةةةا

لتحالف العاملي اخلاص اب ألغذية والزراعةامعيار  وضةعيف ي العاملي املسة ولة حليازة األراضةي اليت وضةعتها جلنة األمن الغذائ
مت تقييم  ،2021ويف عام  ،املبادئمبواءمة منهجيته اخلاصةةةةةةةةةةةة ابألغذية والزراعة مع  وقام التحالف العاملي. عيةللمقارنة املرج

 التحالف العاملي وسةةةةةةةُيقّيما ملنهجيات املقارنة. أحناء العامل وفقا  خمتلفشةةةةةةةركة عاملية رائدة يف جمال األغذية والزراعة يف  350
 .لمبادئلوفقاا  امل سسية تطورات اإلفصاح بتعزيز يسمحمما  2023شركات إضافية حىت عام 

، "األغذية نظميف الزراعة و  ةاملسييييييييييؤول اتاالسييييييييييتثمار  إلورتونية بشييييييييييأن"ندوة  -املسييييييييييتوى العاملي  - 13 ال عالية
 2021نوفمرب/تشرين الثاين  25
لكةونية بشةةةةأن االسةةةةتثمارات ندوة إ( يف تنظيم AIPA)رابطة دول جنوب شةةةةرق آسةةةةيا لكت اجلمعية الربملانية الدولية ة شةةةةا

اهلدف متثل مع منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةةةتدامة. و ابالشةةةةةةةةا  املسةةةةةةة ولة يف الزراعة ونظم األغذية 
مع القوانني  ُكّيفتبادئ قد  املح أن يتوضةةةةةو  ،ونظم األغذيةمفهوم االسةةةةةتثمارات املسةةةةة ولة يف الزراعة يف عرض  الفعالية من
بشةةةةةأن  رابطة دول جنوب شةةةةةرق آسةةةةةيال اخلطوط التوجيهيةوائح الوطنية ذات الصةةةةةلة، مبا يف ذلك من خالل اسةةةةةتخدام والل

ودليل الربملانيني اخلطوط التوجيهية ، مت إطالع املشةةةةةةةاركني على اإللكةونيةخالل الندوة و . االسةةةةةةةتثمارات الزراعية املسةةةةةةة ولة
يف السةةياسةةات الوطنية لكل دولة هذه اخلطوط التوجيهية دمج مواصةةلة توخى ومن امل بشةةأن االسةةتثمارات الزراعية املسةة ولة.

عضةةةةةةو يف الرابطة، وسةةةةةةتواصةةةةةةل منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل للتنمية املسةةةةةةتدامة تقدمي املسةةةةةةاعدة الفنية للربملانيني 
 .هاوتنفيذدئ املبادعوة والتوجيه بشأن تعزيز يف جمال اللجمعية الربملانية الدولية لالتابعني 
 – املبادئ املعقودة بشأن ال عالياتمن املستخلصة النقاد البارزة الرئيسية بشأن الدروس  -ابء

 ؛املستوايت العاملية/اإلقليمية/القطرية على
. على حنو فرديا مماثلة موثقة يف التجارب املقدمة هُنجا  الفعلياتعكسةةةةةةةةةةةةةةةت التجارب اليت نوقشةةةةةةةةةةةةةةةت خالل  -51
 :الفعالياتمن املستخلصة الدروس  بشأنعلى النقاط البارزة الرئيسية يلي بعض األمثلة  فيماو 

لضةةةةةةةةةةمان  ضةةةةةةةةةةروريةا  بادئامل بشةةةةةةةةةةأنالوعي  إذكاءأنشيييييييطة العمل والدورات التدريبية و وحلقاتتعترب الفعاليات  -
 دئ؛باامليصبح صانعو السياسات على دراية ابملبادئ وابلتايل السماح مبواءمة األطر التنظيمية الوطنية مع  أن
بناءا  وضعها يف سياقهامن أجل  بادئملما يتعلق اب يف اجلماهري املستهدفة يف صفوفرفع مستوى الوعي ينبغي  -

 معينة، وتعزيز تطبيقها من خالل التشريعات والسياسات على املستوى الوطين؛ بلدانأو  أقاليمعلى احتياجات 

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
https://www.worldbenchmarkingalliance.org/food-and-agriculture-benchmark/
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مبا يف ذلك  الرئيسةةةةةيني،لتوجيه أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة  أنشةةةةةطة أسةةةةةاسةةةةةية بناء القدراتية لتدريبالدورات الأبن  اُقرّ  -
 األطر القانونية الوطنية؛ضمن  بادئامليف تنفيذ  ،احلكوماتالربملانيون وممثلو 

 ؛بادئاملللعمل مبا يتماشى مع  تطوير قدرات املستثمرينسليط الضوء على احلاجة إىل  تمت -
لتحقيق نتائج انجحة.  اعامالا رئيسةةةةةةةةةةةةةةيا تمعات بني احلكومات والشةةةةةةةةةةةةةةركات وا  تعزيز التنسيييييييييييق واحلوار اعترب -

، مع احلفاظ املبادئميكن أن تسةةةةةةةةةهل اسةةةةةةةةةتخدام  آليات التنسييييييييقمت التأكيد على أن  اخلصةةةةةةةةةوص،وجه  وعلى
 توجيهية؛كمبادئ   الشمول واملشاركة على

 خرى،األبني الوكاالت احلكومية واجلهات الفاعلة الرئيسةةةةةةةةية  عدم وضييييييوح بشييييييأن األدوار واملسييييييؤوليات تبنّي  -
ا للغاية لتزويدهالدليل العملي للربملانيني واملسةةتشةةارين الربملانينيواعترب " ، املبادئابلتوجيهات بشةةأن تنفيذ  ا" مفيدا

 ؛ةملس ولا ةالزراعي اتستثمار بشأن اال رابطة أمم جنوب شرق آسيامبادئ مبا يف ذلك 
ب عليها دور حاسةةم يف حتديد الثغرات والتغلّ ب اوتقييمه اتاالسييتثمار  لرصييدآلية منهجية  تضةةطلع عملية وضةةع -

 .ةاملس ول ةالزراعي اتستثمار ابالاخلاصة بادئ املالتقدم يف تنفيذ رصد و 

 والتوصيات تاالستنتاجا – اسادسا 

املبادرات اليت وتنفيذ ورصد لتصميم  ا أداة توجيهيةتبارهابع املبادئسّلط العديد من املسامهات الضوء على أمهية  -52
حتديد أصحاب املصلحة الرئيسيني، وأدوار و  مس والا؛ ونظم األغذيةالعناصر األساسية ملا جيعل االستثمار يف الزراعة تعاجل 

ءات مجيع أصةةةةةةةةحاب ؛ وتوجيه إجرااألغذية ونظميف الزراعة ة املسةةةةةةةة ول اتما يتعلق ابالسةةةةةةةةتثمار  ومسةةةةةةةة وليات كل منهم يف
بادرات امللضةةمان اتسةةاق  ةقّيم املبادئومت اعتبار  .ا تشةةتد احلاجة إليهيتال ةاملسةة ول اتاملصةةلحة املشةةاركني لتعزيز االسةةتثمار 

واإلعمال املطرد  2030خطة عام قيق أو لقياس التقّدم احملرز يف حت ،مجيع اجلهات الفاعلة املعنية وتنسةةةةةةةةةةةةةةةيقهاتتخذها  اليت
 .كافٍ   للحق يف غذاءٍ 

متنّوعة. وسةةةّلطت الضةةةوء  سةةةياقاتيف  هاوكيفية اتسةةةاق التجارب مع املبادئووثّقت املسةةةامهات طريقة اسةةةتخدام  -53
ا الوعي والدورات التدريبية لبناء القدرات، كان أمرا  إذكاءمن خالل أنشةةةةةةةةةةةطة  املصةةةةةةةةةةةلحة،متكني مجيع أصةةةةةةةةةةةحاب  على أن
على ذلك،  عالوةا و بادئ يف السةياسةات والربامج الوطنية واإلقليمية. املا لتمكينهم من املشةاركة بنشةاط يف اسةتخدام أسةاسةيا 

التعاون بني أصةةةةةحاب حتقيق و  وشةةةةةراكات،أوصةةةةةى أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة إبقامة حوارات مع أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة املتعددين، 
السةةةةةتثمارات اب اخلاصةةةةةةمبادئ اللجنة املصةةةةةلحة الرئيسةةةةةيني لتنسةةةةةيق تطبيق املبادئ املةابطة والتكميلية املنصةةةةةوص عليها يف 

والايت ومهارات وأسةةةةةاليب تشةةةةةغيلية خمتلفة، هلا . ويتطّلب ذلك إشةةةةةرا  اجلهات الفاعلة واملنظمات اليت الزراعية املسةةةةة ولة
األمم املتحدة أجهزة غري احلكومية و كياانت احلكومات والالربملانيني و املسةةةةةةةةةةتويني الوطين واحمللي وعرب القطاعات، من  على

قاعدة العلى مسةةةةةتوى أصةةةةةحاب املصةةةةةلحة من ذلك  هماألث، و و وسةةةةةاط األكادميية وم سةةةةةسةةةةةات البحواجلهات املاحنة واأل
  حتديد مس وليات كل جهة من اجلهات الفاعلة ومساءلتها بشكل واضح. اوينبغي أيضا . الشعبية

من منتجات اللجنة يف جمال  اوغريه املبادئوأوصةةةةةةةةى أصةةةةةةةةحاب املصةةةةةةةةلحة يف اللجنة مبواصةةةةةةةةلة رصةةةةةةةةد اسةةةةةةةةتخدام  -54
  رؤية اللجنة املتمثلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع. حتقيقاسات لقياس التقّدم احملرز يف السي

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB1991EN/
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 على خمتلف املستوايت املبادئاليت توّثق استخدام  : املسامهات1امللحق 
ي اخلاصة ابالستثمارات مبادئ جلنة األمن الغذائي العامل استخدام لتجارب بشأنا اليت توّثق املسامهات
 هاالزراعة ونظم األغذية وتطبيق املسؤولة يف

 املسامهات على املستوى القطري
 أفريقيا

A1-  الستثمار الزراعي يف بوركينا فاسولبوركينا فاسو: اعتماد قانون 

A2-  اإلطار  يفراعة ونظم األغذية مبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املس ولة يف الز إثيوبيا: دمج
 القانوين اإلثيو  لالستثمار الزراعي

A3-  :مدغشقرL’application des principes CSA-RAI aux zones d’émergence agricole à 

Madagascar 

A4-  م األغذية جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظمالوي: دمج مالوي ملبادئ
 يف مناذج العقود هليئة احلزام األخضر

A5-  :النيجرLe Complexe de Magasins de stockage d`oignon à Echangeur Géothermique 

A6-  :السنغالVers une confédération de réseaux de jeunes agri-entrepreneurs sénégalais 

œuvrant en faveur d’un accroissement de l’investissement responsable dans l’agriculture et 
les systèmes alimentaires 

A7-  األغذية الزراعة ونظميف عزز املساواة بني اجلنسني تّكن املرأة و مت يتال ةاملس ول اتسرياليون: خارطة طريق لالستثمار 

A8-  فريقياأتنزانيا: األلبان تغذي 
A9-  :تونسStimuler et pérenniser les investissements agricoles responsables des jeunes agri-

entrepreneurs en Tunisie 

A10- زامبيا: جتربة زامبيا 

 آسيا واحملي  اهلادئ
P1- اهلند: جتربة اهلند 

P2- ورية الو الدميقراطية يف الزراعة يف مجه ةاملس ول اتقانونية لالستثمار  صكو  : وضعمجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 الشعبية

P3- إذكاء الوعي  -الزراعة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية جمال الشباب يف : مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 بشأن االستثمارات الزراعية املس ولةوتنمية قدرات الشباب 

P4- اص مع الفلبني: االستثمارات املس ولة يف الزراعة: جتربة القطاع اخل"Morination  " أمم كدراسة حالة لرابطة
 يف الفلبني جنوب شرق آسيا،

 أورواب وآسيا الوسطى
EcA1 لج القطناملتعلقة حب. أذربيجان: االستثمار يف توسيع القدرة التشغيلية 
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 أمريوا الالتينية والبحر الوارييب
L1- :األرجنتني en una comunidad rural deprimida Desarrollo rural inclusivo: proyecto piloto 

L2- بوليفيا: Implementación de Parcelas Demostrativas para la Seguridad Alimentaria 

 

L3- بوليفيا :Mujeres campesinas e indígenas empoderadas hacia la seguridad alimentaria 

sostenible 
 

L4- كولومبيا: Sustitución de Cultivos Ilícitos en zonas de posconflicto en Colombia – 

Asociación de Productores de Cacao de Vistahermosa - Meta “AGROCAVIS” 

L5- إكوادور :Acopio comunitario de leche (Fundación Casa Campesina Cayambe 2022) 

L6- إكوادور:Desarrollo rural comunitario mediante el uso autogestionado y sostenible del 

microcrédito Fundación Casa Campesina Cayambe 2022 

L7- إكوادور:Producción agroecológica de hortalizas en las comunidades del cantón 

Cayambe. Fundación Casa Campesina Cayambe, 2022 

L8- إكوادور :Recuperación de sistemas de producción andina 

 

L9- إكوادور :Sistemas de optimización del agua en la agricultura Fundación Casa Campesina 

Cayambe, 2022 

L10- املكسيك :Incremento de la resiliencia y desarrollo económico de productores de maíz 

mediante la producción y comercialización de semilla propia en los Valles Altos Centrales 
de México 

L11- بريو: ACRICUCEN para el desarrollo de la producción comercial -Alianza UNMSM

de cuyes en el valle del Mantaro 

L12- بريو: go de la mujer Desarrollo rural inclusivo invirtiendo en formación para el lideraz

y el uso sostenible de la lana de alpaca en el altiplano Peruano 

 اإلقليمياملسامهات على املستوى 

R1-  يف جنوب شرق آسيا مع املنظمات غري احلكومية املعنية ابلتنمية الريفية ومنظمات الشعوب  املبادئتنشيط أداة
 الريفية

R2- Compromisos y acciones en la aplicación de los Principios CSA-IRA en legislación 

regional y nacional, y en los planes trabajo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO) 

R3-  غرب  يفان م املختلطة لستة بلدبرامج التعلّ  - نظم األغذيةيف الزراعة و  ةاملس ول اتبيئة مواتية لالستثمار هتيئة
 افريقيأ

R4- Fortalecimiento de capacidades para parlamentarias/parlamentarios y asesoras/asesores 

en torno a los Principios CSA-IRA (Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe (FPH-ALC) 
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R5-  يف الزراعة يف منطقة اجلماعة االقتصادية  ةاملس ول اتاملساواة بني اجلنسني واالستثمار من احلوارات إىل العمل: تعزيز
 لدول غرب أفريقيا

R6-  ونظم األغذيةيف الزراعة  ةمس ول اتمناذج أعمال شاملة الستثمار 

R7-  الدراسات العلياوطالب املتخرجني طالب لل ستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذيةبشأن االبرانمج تعليمي 

R8-  ةالتشريعي اجلمعيةمجاعة شرق أفريقيا: جتربة من بلدان يف ستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذية االتشجيع 
 لشرق أفريقيا

R9- Stimuler et pérenniser les investissements responsables des jeunes agri-entrepreneurs 

R10-  يف األغذية  ةاملس ول اتلتوجيهية لرابطة أمم جنوب شرق آسيا بشأن تعزيز االستثمار ا اخلطوطوضع وتنفيذ
 والغاابتوالزراعة 

 العاملياملسامهات على املستوى 
G1-  راضي الزراعية واملياهاملتعلقة ابأل اتدليل املعهد الدويل للتنمية املستدامة للتفاوض بشأن عقود االستثمار 

G2-  تبادل عرب األقاليم ودورة ةاملس ول ةالزراعي اتاألراضي واالستثمار وكمة حل املتعددين أصحاب املصلحةمنصة :
 دارة األراضي املعنيني إب املتعددينصلحة أصحاب املم مليسري تعلّ 

G3- اتفاق منوذجي للزراعة التعاقدية املس ولة 

G4- صادي ومنظمة األغذية والزراعة بشأن إزالة الغاابت أداة األعمال العملية ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت
 ةالزراعي اإلمداداتوتدهور الغاابت والعناية الواجبة يف سالسل 

G5-  املس ولةالزراعية ستثمارات االأداة تسجيل 

أصحاب املصلحة املتعددين اليت مت تنظيمها بشأن استخدام إ ار  فعالياتاملسامهات اليت توثق 
 هوتطبيق العمل

 املسامهات على املستوى القطري

E1- Atelier de renforcement des capacités des parlementaires gabonais sur les 

investissements responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires  غابون(ال )مجهورية 

E2- Atelier de renforcement des capacités des parlementaires sur les investissements 

responsables dans l’agriculture et les systèmes alimentaires   )مجهورية الكونغو( 

E3-  يف مجهورية الو الدميقراطية  ةاملس ول ةالزراعي اتاالستثمار  املتعددين بشأناحلوار الوطين بني أصحاب املصلحة
 (2021الشعبية )

 اإلقليميستوى املسامهات على امل

E4- Aplicación de los Principios CSA-IRA, promovidos por FAO, al sector empresarial 

agroindustrial 

E5- Hacia una conducta empresarial responsable con los Principios para la Inversión 
Responsable en Agricultura (IRA) y los Sistemas Agroalimentarios 
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E6- Hacia una docencia universitaria mundial transformadora: Los Principios CSA-IRA: 

Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios 

E7-  حلقات عمل ونظم األغذية الزراعة يف ةاملس ول اتتعزيز القدرات بشأن األطر القانونية والسياساتية لالستثمار :
 لقدراتاخلاصة ابحتياجات االلتقييم 

E8- أفريقيا دور الربملانيني يف تعزيز االستثمارات املس ولة يف الزراعة من أجل االنتقال حنو نظم غذائية أكثر استدامة يف 

E9-  أكثر استدامة غذائيةدور االستثمارات املس ولة يف الزراعة من أجل االنتقال حنو نظم 

 العاملياملسامهات على املستوى 
E10-  يف الزراعة ونظم األغذية ةلاملس و  اتحوافز لالستثمار 

E11-  ألمن الغذائيرهاانت االربملانية و الشبكات  :موضوع حولالندوة الدولية 

E12- والكوكبناس تنفيذ اخلطوط التوجيهية للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل ال 

E13- ندوة إلكةونية بشأن االستثمارات املس ولة يف الزراعة ونظم األغذية 

 واردة تعليقات إضافية

 (CSANN)ة تغذيمن أجل الحتالف افتم  املدين  -أ

 لزراعة لبيشاور جامعة  الزراعية،قسم اهلندسة  -ب

 مطبوعات منظمة األغذية والزراعة -ج

 متقاعد من وزارة الزراعة )إيران( -د

 لندن، مربا وريةكلية لندن اإل  -ه
 


