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سعادة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضلمشاركة  تقرير 

  عضو مجلس الشورى 

في الحوار االفتراض ي بعنوان دور البرملانيين في تعزيز 

االستثمارات املسؤولة في الزراعة من أجل االنتقال نحو نظم 

عبر تقنية الفيديو غذائية أكثر استدامة في أفريقيا واملنعقدة 
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 املقدمة :  أوال : 

الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى في االجتماع  شاركت الدكتورة جهاد عبدهللا

الحواري االفتراض ي الدولي بشأن »دور البرملانيين في تعزيز االستثمارات املسؤولة في الزراعة من أجل 

االنتقال نحو نظم غذائية أكثر استدامة في إفريقيا«، بدورها نائًبا لرئيس الشبكة البرملانية لألمن 

 لدعوة تلقتها من منظمة األمم املتحدة لألغذية الغذائي في إفري
ً
قيا والعالم العربي، وذلك تلبية

 والزراعة )الفاو(.

 2030وتطرق االجتماع الحواري االفتراض ي إلى عدة محاور منها دور البرملانيين في تحقيق خطة عام 

املساواة وتمكين املرأة في االستثمارات وتعزيز االستثمار املسؤول في الزراعة، ودور البرملانيين في تعزيز  

الزراعية، إلى جانب تقديم عرض حول »االستثمار املسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء: دليل عملي 

 للبرملانيين واملستشارين«.

وجاءت مشاركة الدكتورة جهاد عبدهللا الفاضل بمعية عدد كبير من أعضاء برملان عموم إفريقيا، 

رين من البرملانات الوطنية من دول مختلفة، إلى جانب شخصيات تعمل في إطار وبرملانيين ومستشا

التحالفات البرملانية املرتبة ألنظمة األغذية والزراعة، واملعهد الدولي للتنمية املستدامة ومنظمات 

 أخرى.

 : ثانيا : الخلفية التاريخية للحوار 

 بيد" ، وهي مبادرة ملنظمة األغذية والزراعة  االفتراض ي الذي عقد الحوار يتماش ى 
ً
مع مبادرة "يدا

لتسريع التحول الزراعي والتنمية الريفية املستدامة للقضاء على الفقر والقضاء على الجوع وجميع 

 أشكال سوء التغذية. 

 من شأن االستثمار املعزز أن يساهم أيًضا في تنفيذ االلتزامات بموجب البرنامج الشامل لتنمية

وإعالن ماالبو بشأن تسريع النمو الزراعي والتحول من أجل الرخاء  (CAADP) الزراعة في أفريقيا

 2014املشترك وتحسين سبل العيش ، الذي اعتمدته الدول األعضاء في االتحاد األفريقي في عام 

ملا ال يقل بهدف تعزيز االستثمار التمويل في الزراعة ، وتعزيز اإلنتاج واإلنتاجية وخلق فرص عمل 

 . ٪ من الشباب في سالسل القيمة الزراعية30عن 
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تبنت الدول األعضاء في االتحاد األفريقي أيًضا املبادئ التوجيهية بشأن االستثمارات البرية واسعة 

لخدمة تسهيل تنفيذ إعالن االتحاد األفريقي بشأن قضايا  2014النطاق في أفريقيا في عام 

ا والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا من خالل توفير وتحديات األراض ي في أفريقي

إرشادات سياسية لتحسين حوكمة الشركات الكبيرة االستثمار الزراعي القائم على األراض ي والتأكد 

من أن االستثمارات في األراض ي تعود بالفائدة على الدول األعضاء واملستثمرين وأصحاب املصلحة 

  .الرئيسيين

 2011برملانيون األفارقة في الدفاع عن املزيد من االستثمار األفضل والعادل في الزراعة في عام  بدأ ال

من خالل حملة قارية مدتها أربع سنوات بقيادة البرملان األفريقي بالتعاون مع الهيئات البرملانية 

 .اإلقليمية ومفوضية االتحاد األفريقي ونيباد واملعهد الدولي للتنمية املستدامة

كانت الحملة بعنوان "جعل االستثمار يعمل من أجل أفريقيا". كان تركيز هذه املرحلة األولى على  

،   2014زيادة الوعي حول تأثير االستثمار على األراض ي على نطاق واسع. بدأ الوجه الثاني في عام 

البلدان النامية ، من  بالتركيز على الحاجة إلى تعزيز اإلطار القانوني والسياس ي لالستثمار الزراعي في

أجل توجيه االستثمار األجنبي في الزراعة والنظم الغذائية نحو نتائج التنمية املستدامة التي تفيد 

 فقراء الريف. 

بالتعاون مع البرملانيين األفارقة ، تركز املبادرة على تحسين و بقيادة املعهد الدولي للتنمية املستدامة  

نية املتعلقة باالستثمار املستدام في الزراعة ونظام الغذاء ودعم  الشفافية وتعزيز األطر القانو 

وبدعم من املعهد الدولي للتنمية املستدامة ، طورت الجمعية التشريعية لشرق  .CFS RAI تنفيذ

واألمانة العامة ملجموعة شرق إفريقيا العقد النموذجي ملجموعة شرق إفريقيا  (EALA) إفريقيا

 لتجارية الزراعية. لالستثمار في األعمال ا

يهدف العقد النموذجي ، الذي يعتبر وسيلة لتحسين األطر القانونية والسياسية داخل املنطقة 

لتعزيز االستثمارات املستدامة واملسؤولة ، إلى إنشاء معيار إقليمي قائم على املعايير واملبادئ 

ة املستثمر باالمتثال وأفضل املمارسات الدولية. يلعب نموذج العقد دوًرا من خالل مطالب

 .للقوانين واللوائح الحالية ، أو املخاطرة بإنهاء العقد
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التحالف البرملاني األفريقي   (PAP) 250، أنشأ أعضاء البرملان األفريقي البالغ عددهم    2016عام  في  

بموجب مذكرة تفاهم مع منظمة األغذية والزراعة. في إطار  (PAPA-FSN) لألمن الغذائي والتغذوي 

االتفاقية املذكورة ، تم توفير التعاون الفني للبرملانيين في إفريقيا ، وتعزيز قدراتهم في مجال 

السياسات الجنسانية واالجتماعية ، والنظم الغذائية املستدامة ، والنظم الغذائية الصحية ، 

عية ، والدورات الخاصة بشأن االستثمارات املسؤولة في الزراعة. تم والوصول إلى املوارد الطبي

وأفضل في هذه االجتماعات ، حيث شارك النواب في   التأكيد على الحاجة إلى استثمارات أكثر 

القصص حول إزالة الغابات ، وتدهور التربة ، واإلخالء القسري ، واألراض ي املعطلة بسبب 

ستوى الوطني ، تم تطوير العديد من األنشطة التدريبية في الكاميرون االستثمارات الزراعية. على امل

وسيراليون وأوغندا ومدغشقر. ونتيجة لذلك ، شكلت البلدان الثالثة األخيرة تحالفات برملانية 

 .وطنية وأكدت من جديد التزامها القاطع بالتقدم في هذه القضايا

وافقت جلسة 2019ونتيجة لذلك ، في نهاية عام  عامة لبرنامج عمل البرنامج وامليزانية على   ، 

مشروع القانون النموذجي بشأن األمن الغذائي والتغذية في أفريقيا وأذن بإجراء مشاورات إقليمية 

ها منظمة األغذية والزراعة من الناحية تداقو  2020املشاورة الثانية في نوفمبر  تعقدو بشأنه. 

ن أجل وكالة تنمية إفريقيا )نيباد( وإدارة االقتصاد الفنية وبالتعاون مع الشراكة الجديدة م

( التابعة ملفوضية االتحاد األفريقي. وتتمثل املرحلة األخيرة في تقديم DREAالريفي والزراعة )

 النسخة النهائية إلى اللجنة الفنية املتخصصة التابعة لالتحاد األفريقي تمهيًدا العتمادها النهائي.

 أهداف املشاركة : : ثالثا

ظم بالتعاون مع املعهد الدولي للتنمية املستدامة، وبرملان عموم 
ُ
يهدف الحوار االفتراض ي الذي ن

 إلى : إفريقيا، واملجموعة االقتصادية لدول غرب آسيا، وبرملان دول شرق آسيا

لتحقيق أهداف  رفع مستوى الوعي بأهمية االستثمار املسؤول في الزراعة والنظم الغذائية  ▪

 التنمية املستدامة

إشراك البرملانيين من مختلف البلدان حول العالم في النقاشات املتعلقة بدورهم في تعزيز  ▪

الدور األساس ي للبرملانات والتأكيد على االستثمارات املسؤولة في الزراعة في إفريقيا، 

ضمان املساءلة عن  الوطنية من خالل سنها للتشريعات واعتماد امليزانيات ودورها في 

 التنفيذ الفعال لاللتزامات.



 

 

 

 

5 

 

إطالق دليل عملي للبرملانيين واملستشارين البرملانيين حول موضوع االستثمار املسؤول في   ▪

الزراعة والنظم الغذائية، وذلك بهدف دعم الحكومات والبرملانيين واملستثمرين وأصحاب 

 املصلحة لضمان االستثمار املسؤول في الزراعة.

 : جدول أعمال االجتماع :    رابعا

 انظر املرفقات 
 

 : االجتماع في  سعادة الدكتورة جهاد الفاضلمشاركة :  خامسا
 

رئيس املكتب التنفيذي للشبكة البرملانية لألمن سعادة الدكتورة جهاد الفاضل نائب قدمت 

في كلمتها كمتحدث رئيس ي في محور دور البرملانيين في تعزيز في افريقيا والعالم العربي  الغذائي

تحدثت الدكتورة في  حيث  االستثمارات الزراعية من أجل تحقيق االستدامة في النظم الزراعية، 

الحوار الدولي عن أهمية األدوار التكاملية بين البرملانات والحكومات من أجل تحقيق استدامة 

 أن م
ً
ن واجبات املؤسسة التشريعية إصدار التشريعات الجاذبة لتشجيع النظم الزراعية، مؤكدة

 االستثمار الزراعي، باعتبار أن هذه التشريعات مفتاح استدامة االستثمارات وتصديرها.

وبّينت الدكتورة الفاضل أهمية تكفل البرملانات بتوطين الصناعات املرتبطة بالزراعة وخصوًصا 

لتكنولوجيا املستخدمة في املشروعات الزراعية، من خالل إقرار فيما يتعلق باآلليات واملعدات وا

وافقة على قوانين االقتراض لها، نظًرا إلى كلفة  اعتمادات مالية لهذه املشروعات الضخمة أو امل

 اإلنتاج واالستيراد التي تستنزف أمواال كثيرة.

ستثمارات في املجال ورأت الدكتورة الفاضل جدية إقرار قانون نموذجي استرشادي لتنشيط اال 

 إلى إمكانية االستفادة من جهود الشبكة البرملانية لألمن 
ً
الزراعي يتبنى إعداده البرملانيون، منوهة

الغذائي في إفريقيا والعالم العربي، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو( في هذا املجال، 

 إلى أن القانون املقترح يجب أن يراعي توف
ً
ير التسهيالت الجمركية بين البلدان الستيراد مشيرة

وتصدير الشحنات، واالهتمام باملعايير البيئية، واالنتباه للتطبيق اآلمن لقوانين العمل وحظر 

 تشغيل األطفال وغيرها.

وبالنسبة إلى دور الحكومات أوضحت الدكتورة الفاضل أنه من املهم أن يتعاون البرملان مع الحكومة 

املوجه لالستثمارات الصغيرة واملتوسطة والجديدة في املجال الزراعي وخصوًصا فئة  لزيادة الدعم
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 أن إشراك الشباب بشكل أكبر وبتسهيالت وتحفيزات واسعة يسهم في الوصول 
ً
الشباب، مبينة

إلنتاج زراعي مستدام بأيدي شبابية تسهم في استثمار التقنيات الحديثة، والتعرف بشكل أدق على  

 لسكان.احتياجات ا

 ضرورة اقتراح التشريعات أو استخدام األدوات البرملانية املتاحة 
ً
واختتمت الفاضل كلمتها موضحة

والعمل املشترك مع الحكومات من أجل سد الثغرات الواردة في استدامة الزراعة واألمن الغذائي، 

 أن الواجب الرئيس ي للبرملان هو التشريع والرقابة، ويتعين أن تسد ال
ً
خطة التنفيذية للدليل مضيفة

العملي للبرملانيين واملستشارين البرملانيين واملستثمرين وأصحاب املصلحة لضمان االستثمار 

املسؤول في الزراعة، أن تسد الثغرات التشريعية بالقوانين النافذة أو اقتراح قوانين تسهم في  

 أن االستثمار يتطلب بش
ً
كل كبير تحقيق مزيد من األمن تحقيق استدامة االستثمار الزراعي، مؤكدة

واالستقرار في البلدان، وهو ما يعني ضرورة بسط سلطة القانون وفرض األمن واعتماد الشفافية 

نهجا في إدارة الدول، وهذه قواعد تتطلب أن تكون عين الرقابة البرملانية حاضرة فيها على أداء 

عها، ألن معادلة النمو االقتصادية تقوم الحكومة املكلفة بتحقيق األمن وحماية االستثمارات بأنوا

 على قاعدة أن ال تنمية بال أمن.

 : املرفقات :   سادسا
 الدعوة  ▪

 جدول األعمال ▪

 الرصد اإلعالمي ▪

 وثائق االجتماع .  ▪
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 الرصد اإلعالمي

      
 

 2020ديسمبر  20( تاريخ 6صحيفة أخبار الخليج )صفحة 
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 م 19/12/2020موقع مجلس الشورى  
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 التواصل االجتماعي : وسائل
 

 
 
 

 



 

P.O. Box : 8899   -    Sana’a, Republic of Yemen 

Tel. No. : 00251118284141, 00967-1-433925; 433926; 433928  , Mobil : 00251929437840  

   Fax : 00967-1- 433927        Web site: www.assecaa.org           Email : assecaa@gmail.com ,    

في  رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة

 أفريقيا والعالم العـربـي

ASSOCIATION OF SENATES, SHOORA 

AND EQUIVALENT COUNCILS 

 IN AFRICA AND THE ARAB WORLD 

ASSOCIATION DES SENATS, SHOORA ET CONSEILS 

EQUIVALENTS  D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE 

                                              

                                                                                                      
                    

 ٌّٛلشا                          األسرار / ػٍٟ تٓ صاٌح اٌصاٌح                                     ِؼاٌٟ 
ٍِّىح اٌثحش٠ٓ -سئ١س ِجٍس اٌشٛسٜ  

  .. ذح١ح ط١ثح ٚتؼذ

ػٍّا اٌٝ أْ األِأح اٌؼاِح ٌٍشاتطح ذٍمد دػٛج ِٓ  ِٕظّح األُِ اٌّرحذج ٌألغز٠ح ٔٛد إحاطح ِؼا١ٌىُ 

( ٚتشٌّاْ ػَّٛ افش٠م١ا IISD)  اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍر١ّٕح اٌّسرذاِح ( ٚتاٌرشاسن ِغFAOٚاٌزساػح )

(PAP  ( ٚاٌّجّٛػح  االلرصاد٠ح ٌذٚي غشب افش٠م١ا  )ECOWAS ٚتشٌّاْ دٚي ششق افش٠م١ا )

(EALAٚرٌه ) ( ٌحضٛس اٌحٛاس االفرشاضٟ ػثش ذم١ٕحZoom  ػٍٝ شثىح االٔرشٔد حٛي  "دٚس )

اٌثشٌّا١١ٔٓ فٟ ذؼز٠ز االسرثّاساخ اٌّسؤٌٚح فٟ اٌزساػح ِٓ أجً االٔرماي ٔحٛ ٔظُ غزائ١ح أوثش 

ِساء  51:52 -50:22َ , اترذاء ِٓ  اٌساػح 0202د٠سّثش  51فٟ أفش٠م١ا" ٚرٌه ٠َٛ  اسرذاِح 

ترٛل١د ٚسظ أٚسٚتا , ح١ث ٠ٙذف  االجرّاع اٌٝ  سفغ ِسرٜٛ اٌٛػٟ تأ١ّ٘ح االسرثّاس اٌّسؤٚي 

ِٓ ِخرٍف اٌثٍذاْ   اٌّسرذاِح ٚإششان اٌثشٌّا١١ٔٓ فٟ اٌزساػح ٚإٌظُ اٌغزائ١ح ٌرحم١ك أ٘ذاف اٌر١ّٕح

فٟ  إٌماشاخ اٌّرؼٍمح  تذٚسُ٘  فٟ ذؼز٠ز االسرثّاساخ اٌّسؤٌٚح فٟ اٌزساػح فٟ  إفش٠م١ا. ػالٚج 

ػٍٝ رٌه س١رُ أثٕاء ٘زٖ اٌفؼا١ٌح اٌٙاِح  إطالق د١ًٌ ػٍّٟ  ٌٍثشٌّا١١ٔٓ ٚاٌّسرشاس٠ٓ اٌثشٌّا١١ٔٓ 

ٓ دػُ اٌحىِٛاخ ٚاٌثشٌّا١١ٔ اٌزٞ ٠ذٚس حٌٛٗ اٌحٛاس ٚرٌه تٙذفحٛي راخ اٌّٛضٛع 

 ٚاٌّسرثّش٠ٓ ٚأصحاب اٌّصٍحح ا٢خش٠ٓ ٌضّاْ االسرثّاس اٌّسؤٚي فٟ اٌزساػح. 

ِجٍسىُ اٌّٛلش اٌٝ اٌّشاسوح أػضاء  فٟ ِٕطمرٕا اٌؼشت١ح  فئٕٔا ٔذػٛٚٔظشا أل١ّ٘ح ٘زا اٌّٛضٛع  

 اسرخذاَ اٌذ١ًٌ تطش٠مح ػ١ٍّح ػٍٝ٘زا االجرّاع اٌٙاَ ػٍّا تأٔٗ سرىْٛ ٕ٘ان ِٕالشح حٛي و١ف١ح   فٟ

 ٜ وً تٍذ.ِسرٛ

 اٌٛسلح اٌّفا١ّ١٘ح اٌرٟ ذرضّٓ ج١ّغ اٌّؼٍِٛاخ  اٌخاصح تاالجرّاع.   وّا ٠سشٔا اْ ٔشفك ٌىُ 

ٚخراِا ٕٔرٙز ٘زٖ اٌفشصح ٌٕؼشب ٌّؼا١ٌىُ ػٓ خاٌص ٚاط١ة اٌر١ّٕاخ تّٛفٛس اٌصحح ِٚز٠ذ ِٓ 

 اٌرمذَ.

 األ١ِٓ اٌؼاَ                                                                                               
 

 اٌٛاسغ ٠ٛسف ػٍٟ ػثذ                                                                                          
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P.O. Box : 8899   -    Sana’a, Republic of Yemen 
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   Fax : 00967-1- 433927        Web site: www.assecaa.org           Email : assecaa@gmail.com ,    

فٟ  ٛسٜ ٚاٌّجاٌس اٌّّاثٍحساتطح ِجاٌس اٌش١ٛخ ٚاٌش

 أفش٠م١ا ٚاٌؼاٌُ اٌؼـشتـٟ

ASSOCIATION OF SENATES, SHOORA 

AND EQUIVALENT COUNCILS 

 IN AFRICA AND THE ARAB WORLD 

ASSOCIATION DES SENATS, SHOORA ET CONSEILS 

EQUIVALENTS  D’AFRIQUE ET DU MONDE ARABE 

                                              

                                                                                                      
                    

 جٙاد ػثذهللا اٌفاضً    اٌّحرشِح/  سؼادج اٌذورٛسج
زائٟ فٟ أفش٠م١ا ٚاٌؼاٌُ اٌؼشتٌٟألِٓ اٌغٔائة سئ١س اٌشثىح اٌثشٌّا١ٔح   

  .. ذح١ح ط١ثح ٚتؼذ

أْ األِأح اٌؼاِح ٌٍشاتطح ذٍمد دػٛج ِٓ  ِٕظّح األُِ اٌّرحذج  إٌٝػٍّا  سؼادذىُٔٛد إحاطح 

( ٚتشٌّاْ ػَّٛ IISD)  اٌّؼٙذ اٌذٌٟٚ ٌٍر١ّٕح اٌّسرذاِح ( ٚتاٌرشاسن ِغFAOٌألغز٠ح ٚاٌزساػح )

( ٚتشٌّاْ دٚي ششق ECOWAS)  أفش٠م١الرصاد٠ح ٌذٚي غشب (  ٚاٌّجّٛػح  اال PAPافش٠م١ا )

( ػٍٝ شثىح االٔرشٔد حٛي   Zoomٌحضٛس اٌحٛاس االفرشاضٟ ػثش ذم١ٕح ) ( ٚرٌهEALAافش٠م١ا )

"دٚس اٌثشٌّا١١ٔٓ فٟ ذؼز٠ز االسرثّاساخ اٌّسؤٌٚح فٟ اٌزساػح ِٓ أجً االٔرماي ٔحٛ ٔظُ غزائ١ح 

 51:52 -50:22َ , اترذاء ِٓ  اٌساػح 0202د٠سّثش  51َ  أوثش اسرذاِح فٟ أفش٠م١ا" ٚرٌه ٠ٛ

سفغ ِسرٜٛ اٌٛػٟ تأ١ّ٘ح االسرثّاس   إٌِٝساء ترٛل١د ٚسظ أٚسٚتا , ح١ث ٠ٙذف  االجرّاع 

ِٓ  اٌّسرذاِح ٚإششان اٌثشٌّا١١ٔٓ اٌّسؤٚي فٟ اٌزساػح ٚإٌظُ اٌغزائ١ح ٌرحم١ك أ٘ذاف اٌر١ّٕح

مح  تذٚسُ٘  فٟ ذؼز٠ز االسرثّاساخ اٌّسؤٌٚح فٟ اٌزساػح فٟ  ِخرٍف اٌثٍذاْ  فٟ  إٌماشاخ اٌّرؼٍ

إفش٠م١ا. ػالٚج ػٍٝ رٌه س١رُ أثٕاء ٘زٖ اٌفؼا١ٌح اٌٙاِح  إطالق د١ًٌ ػٍّٟ  ٌٍثشٌّا١١ٔٓ ٚاٌّسرشاس٠ٓ 

دػُ اٌحىِٛاخ ٚاٌثشٌّا١١ٔٓ  اٌزٞ ٠ذٚس حٌٛٗ اٌحٛاس ٚرٌه تٙذفاٌثشٌّا١١ٔٓ حٛي راخ اٌّٛضٛع 

 ب اٌّصٍحح ا٢خش٠ٓ ٌضّاْ االسرثّاس اٌّسؤٚي فٟ اٌزساػح. ٚاٌّسرثّش٠ٓ ٚأصحا

٘زا  ٍّشاسوح فٌٟ  ىُٔٛجٗ ٘زٖ اٌذػٛج ٌفٟ ِٕطمرٕا اٌؼشت١ح  فئٕٔا ٚٔظشا أل١ّ٘ح ٘زا اٌّٛضٛع  

 اسرخذاَ اٌذ١ًٌ تطش٠مح ػ١ٍّح ػٍٝاالجرّاع اٌٙاَ ػٍّا تأٔٗ سرىْٛ ٕ٘ان ِٕالشح حٛي و١ف١ح  

 ٜ وً تٍذ.ِسرٛ

 اٌٛسلح اٌّفا١ّ١٘ح اٌرٟ ذرضّٓ ج١ّغ اٌّؼٍِٛاخ  اٌخاصح تاالجرّاع.   ٔشفك ٌىُ أْوّا ٠سشٔا  

اٌر١ّٕاخ تّٛفٛس اٌصحح ِٚز٠ذ ِٓ  ٚأط١ةػٓ خاٌص  ٌٕؼشب ٌسؼادذىُٚخراِا ٕٔرٙز ٘زٖ اٌفشصح 

 اٌرمذَ.

 األ١ِٓ اٌؼاَ                                                                                               
 

 اٌٛاسغ ٠ٛسف ػٍٟ ػثذ                                                                                          
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PROGRAMME 

 

ZOOM Link: https://iisd-elp.zoom.us/meeting/register/tJMvd-
uoqzIiHtDLhK57S0i1xOJxv1KPKUWP 

 

 

2.00- 2.08 

High-level Opening (short introductions) (8 mn) 

● Richard Florizone, CEO, IISD  

● Abebe Haile-Gabriel, Assistant Director-General and Regional 
Representative for Africa, FAO 

 

2.08- 2.30 

Panel session 1: Role of parliamentarians towards the achievement of the 2030 
Agenda and the enhancement of Responsible Agricultural Investment  

● Hon. Sidie Mohamed Tunis, Speaker of the ECOWAS Parliament 
o Investing on social protection in agriculture could be one option to 

move people small scale farmers from vulnerability into active 
participation to countries’ socioeconomic development. How is the 
Ecowas Parliament tackling these issues. Could you provide one or 
two concretes examples. 
 

● Hon. Martin Ngoga, Speaker of EALA 
o To what extent have the East African Legislative Assembly members 

promoted responsible investments in the region? What are some of 
the successes and challenges? 

 

● HE. Hon. Abdelhamid Souiri, Vice chairman of the Chamber of Councillors 
in the Kingdom of Morocco and Representative of the Association of Senates, 
Shoura and Equivalent Councils of Africa and the Arab World and President 
of the Parliamentary Network on Food Security in Africa and the Arab 
World. 



o The COVID-19 pandemic revealed enormous vulnerabilities and 
inequalities in food systems. What is the role of your association in 
promoting a transition to more sustainable food systems? 
 

• Ms. Aleksandra Blagojevic, Programme Manager for International 
Development, IPU 

o What are the 3 mains aspects Parliamentarians should consider 
while promoting sustainable investment towards the achievement 

of the SDGs in the COVID recovery plans? 

 

2.30– 2.40 Panel session 2: Role of parliamentarians in fostering gender equality and 
women’s empowerment in agricultural investments  

● Hon. Oulimata Guiro, ECOWAS network of parliamentarians on 
gender equality and investments in Agriculture and Food Security,  

o How will this network assist you in ensuring agricultural investments 
contribute to economic empowerment of women in the country , 
Senegal ? 

● Hon. Ruhakana Albert, Member of the Chamber of Deputies, Rwanda,  

o Promoting gender equality and women’s empowerment in 
agricultural investments is inextricably linked to strengthening food 
systems, fighting hunger and malnutrition, and improving the 
livelihoods of rural populations.   
What are some of the challenges Rwanda faced in this context, and 
how did they overcome them? Please provide 3 concrete examples. 

2.40- 2.45 Presentation of the Responsible investments in agriculture and food systems - 
A practical handbook for parliamentarians and parliamentary advisors, Jean 
Leonard Touadi and Emma Mc Ghie, FAO  

2.45-3.00 Panel session 3:  How can the Handbook be practically used at country level.  

• Hon. Jean Kouka, National Assembly of Congo, Representative from 
l’Alliance Parlementaire Congolaise pour la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (APCSAN) 

o How do you think the Handbook can be practically used by the 
Congolese National Assembly to enhance responsible investments in 
agriculture? Could you kindly indicate which parts you think will be 
the most useful and explain why? 

 

• Dr. Mrs Jehad Alfadhel, Deputy Chairwoman of the parliamentary 
network for food security in Africa and the Arab World  

o According to you what kind of support would parliamentarians from 
the North Africa and Arab countries need to improve the enabling 
environment for responsible agricultural investments following the 
guidance provided in this Handbook. Who do you think should be 
should provide such supports. 

 

• Hon. Kone Dognon, Member of the Pan African Parliament 
o You participated in the writing and the review of the Handbook, is 

there something new that you learnt from it? Did it provide 
information on how regional parliaments can promote responsible 



investment and assist in implementing these guidelines within 
member countries? 

3.00- 3.20 Time for Q and A  

3.23- 3.30 Take away message 

 

 



مبادئ االستثمار الرشيد في 
نظم الزراعة واألغذية



أقرت لجنة األمن الغذائي العالمي المبادئ الخاصة باالستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم األغذية في 15 
أكتوبر/تشرين األول2014. وإن وجهات النظر المعّبر عنها في هذا المطبوع ال تعكس بالضرورة وجهات 

النظر أو السياسات الرسمية لمنظمة األغذية والزراعة أو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أو برنامج األغذية 
العالمي.

وتشجع منظمة األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية استخدام المواد 
الواردة في هذا المنتج اإلعالمي واستنساخها ونشرها. وما لم يذكر خالف ذلك، يمكن نسخ هذه المواد وتنزيلها 

وطباعتها ألغراض الدراسات واألبحاث والتدريس الخاصة، أو استخدامها في منتجات أو خدمات غير تجارية، 
شريطة اإلشارة إلى لجنة األمن الغذائي العالمي )اللجنة( وعدم افتراض موافقة اللجنة على آراء المستخدمين أو 

منتجاتهم أو خدماتهم بأي شكل من األشكال.

وينبغي توجيه طلبات الترجمة وحقوق التصرف، وإعادة البيع واالستخدامات التجارية األخرى إلى العنوان 
.cfs@fao.org :أو إلى www.fao.org/cfs التالي

.)www.fao.org/cfs( ويمكن االطالع على المنتجات اإلعالمية للجنة على الموقع اإللكتروني للجنة 



بيان المحتويات
1 أوالً- مقّدمة 
3 ألف– الخلفية واألساس المنطقي 

5 باء- الهدف 

5 جيم- الغاية 

6 دال- الطبيعة والنطاق 

6 هاء- المستخدمونالمستهدفون 

7 ثانياً- المبادئ 
9 اإلطار المفاهيمي 

11 المبدأ 1: المساهمة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية 

12 المبدأ 2: المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر 

13 المبدأ 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

13 المبدأ 4: إشراك الشباب وتمكينهم 

14 المبدأ 5: احترام حيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات والوصول إلى المياه 

14 المبدأ 6: صون الموارد الطبيعية وإدارتها بصورة مستدامة وزيادة القدرة على الصمود والحّد من مخاطر الكوارث 

15 المبدأ 7: احترام التراث الثقافي والمعارف التقليدية ودعم التنّوع واالبتكار 

16 المبدأ 8: تعزيز النظم المأمونة والصحية للزراعة واألغذية 

17 المبدأ 9: إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات للتظلم تتسم بالشمول والشفافية 

18 المبدأ 10: تقييم ومعالجة اآلثار وتعزيز المساءلة 

19 ثالثاً- أدوار أصحاب المصلحة ومسؤولياتهم 
20 الدول 

23  المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية 

23 مؤسسات التمويل والجهات المانحة والمؤسسات والصناديق 

23 منظمات البحث والجامعات ومنظمات اإلرشاد 

24 أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم 

25 المشاريع التجارية بما في ذلك المزارعون 

25 منظمات المجتمع المدني 

26 العمال ومنظماتهم 

26 المجتمعات المحلية 

26 منظمات المستهلكين 

27 األدوار المشتركة 





مقدّمة
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3

الخلفية واألساس المنطقي
االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية أمر جوهري لتحسين األمن الغذائي والتغذية ودعم اإلعمال التدريجي  1

للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني. ويقّدم االستثمار الرشيد مساهمة ملحوظة في تحسين سبل 
كسب العيش المستدامة، وخصوصاأًل صحاب الحيازات الصغيرة وأعضاء الجماعات المهّمشة والضعيفة، وتوفير 

عمل الئق لجميع العاملين في مجال الزراعة واألغذية بما يسمح باستئصال الفقر، وتعزيز المساواة االجتماعية 
والمساواة بين الجنسين، وحظر أسوء أشكال عمل األطفال، وتعزيز المشاركة االجتماعية واالشتمالية، وزيادة النمو 

االقتصادي، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. 

وتشمل نظم الزراعة واألغذية المجموعة الكاملة من األنشطة في مجال اإلنتاج، والتجهيز، والتسويق، والتجارة  2
بالتجزئة، واالستهالك، والتصرف بالسلع التي مصدرها الزراعة، بما في ذلك المنتجات الغذائية وغير الغذائية، 

والثروة الحيوانية، والرعي، ومصايد األسماكالتي تتضمن تربية األحياء المائية والحراجة؛ المدخالت الالزمة 
والنواتج التي تتأتى عن كّل خطوة من هذه الخطوات. وتشمل نظم األغذية أيضاً مجموعة واسعة من أصحاب 

المصلحة، واألشخاص والمؤسسات، إضافة إلىالبيئة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتكنولوجية والطبيعية 
التي تحدث فيها هذه األنشطة. 

تتطلّب معالجة األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية – توافر األغذية والوصول إليها واستقرارها واستخدامها–  3
زيادة ملحوظة في االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية. ويشير االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية 

إلى استحداث أصول منتجة وتكوين رأس مال، ما قد يتضّمن رأس مال مادي أو بشري أو غير ملموس، موّجه 
نحو دعم تحقيق األمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة، بما في ذلك زيادة اإلنتاج واإلنتاجية، تماشياً مع المبادئ 

الواردة في هذه الوثيقة. ويستلزم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية احترام حقوق اإلنسان وحمايتها 
وتعزيزها، بما في ذلك اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني، بما يتماشى مع 
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وصكوك حقوق اإلنسان الدولية األخرى ذات الصلة. ويمكن لمجموعة واسعة من 

أصحاب المصلحة االضطالع باالستثمار الرشيد. 



4

ونظراً إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به أصحاب الحيازات الصغيرة، بمن فيهم المزارعون األسريون – النساء  4
والرجال – في مجال االستثمار في نظم الزراعة واألغذية، من األهمية بمكان أن تتعزز قدرتهم في االستثمار وأن 
تكون مضمونة. ويشمل االستثمار الرشيد االستثمارات ذات األولوية في أصحاب الحيازات الصغيرة واالستثمارات 

من قبلهم ومعهم، بما في ذلك صغار المنتجين والمجّهزين، والرعاة، والحرفيين، وصيادي األسماك، والمجتمعات 
المحلية التي تعتمد بشكل وثيق على الغابات، والسكان األصليين، والعاملين الزراعيين.ومن أجل تعزيز وضمان 
االستثمارات التي يقوم بها أصحاب الحيازات الصغيرة أنفسهم، ال بّد من االنخراط في االستثمارات الرشيدة التي 

يقوم بها أصحاب المصلحة اآلخرون وتعزيزها وفقاً للمبادئ المذكورة في هذه الوثيقة.

ويجب أن يتّم اإلقرار بأّن المزارعين هم مساهمون رئيسيون في تحقيق األمن الغذائي والتغذية ومستثمرون  5
أساسيون في القطاع الزراعي، مع األخذ في االعتبار على نحو خاص المزارع األسرية التي تستثمر رأس مالها 

الخاص واليد العاملة التابعة لها في أنشطتها الزراعية.

ويمكن لالستثمار في نظم الزراعة واألغذية أن ينتج آثاراً مضاعفة للقطاعات التكميلية، مثل قطاعات الخدمات  6
أو التصنيع؛ وبالتالي مساهمة إضافية في األمن الغذائي والتغذية والتنمية االقتصادية الشاملة. ومن دون االستثمار 

المصاحب في المنافع العامة والخدمات، مثل البنية األساسية أو القدرة المدّعمة للحكومة المحلية لتقديم خدمات 
عامة، قد ال تكون العديد من االستثمارات في نظم الزراعة واألغذية ممكنة. غير أّن استمرارية االستثمارات في 

نظم الزراعة واألغذية تعتمد أيضاً على حسن عمل النظم اإليكولوجية واالستخدام المستدام للموارد الطبيعية. وفي 
الوقت نفسه، تعتبر قيمة السالمة والصحة في توليد نظم منتجة للزراعة واألغذية مهمة، فيما يعني االستثمار بنجاح 

األخذ بنهج شمولي من حيث صحة اإلنسان والحيوان والبيئة والصحة العامة الشاملة. ويتطلّب االستثمار الرشيد 
احترام المساواة بين الجنسين، والسن وعدم التمييز ويستلزم قانوناً وأنظمة موثوقة ومتسقة وشفافة. 

وتوّفر المبادئ المتعلّقة باالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية التي أعّدتها لجنة األمن الغذائي العالمي قيمة  7
مضافة من خالل نهج شمولي ومتعدد أصحاب المصلحة يحّفزه توافق في اآلراء، يعّزز المسؤولية العالمية وآلية 

التطبيق. وتأخذ المبادئ في االعتبار األطر الموّجهة القائمة مثل مبادئ االستثمارات الزراعية الرشيدة التي تحترم 
الحقوق وسبل كسب العيش والموارد التي قام بإعدادها كّل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي والتي ترتكز على الخطوط التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة الرشيدة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني، والخطوط 

التوجيهية الطوعية بشأن اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني.



5

وقامت مجموعة عمل مفتوحة العضوية بصياغة المبادئ بين شهر أكتوبر/تشرين األول 2012 وأكتوبر/تشرين  8
األول 2014. وتستند المبادئ إلى عملية شاملة من المشاورات عقدت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ومارس/

آذار 2014. وقد عقدت مشاورات وحلقات عمل إقليمية في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأمريكا الشمالية 
وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق األدنى. وتتضمن المبادئ أيضاً معلومات 

مسترجعة وردت من خالل مشاورة إلكترونية. وقد شاركت في المشاورات الحكومات ووكاالت األمم المتحدة 
والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، ومؤسسات البحوث الزراعية الدولية، وجمعيات القطاع الخاص 

والمؤسسات الخيرية الخاصة، ومؤسسات مالية دولية وإقليمية.

 وقد أقّرت لجنة األمن الغائي العالمي المبادئ في دورتها الحادية واألربعين المنعقدة في 15 أكتوبر/تشرين 9
األول 2014.

الهدف
هدف المبادئهو تشجيع االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي والتغذية،  10

وتدعم بالتالي اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني. 

الغاية
تسعى هذه الوثيقة إلى: 11

معالجة العناصر الجوهرية التي تجعل االستثمار في نظم الزراعة واألغذية استثماراً مسؤوالً؛ 1
تحديد هوية أصحاب المصلحة األساسيين وأدوارهم ومسؤولياتهم على صعيد االستثمار الرشيد في نظم  2

الزراعة واألغذية؛
العمل كإطار لتوجيه أنشطة جميع أصحاب المصلحة المنخرطين في نظم الزراعة واألغذية من خالل  3

تحديد المبادئ التي يمكن أن تعّززاالستثمار الرشيد الالزم جداً، وتحسين سبل كسب العيش، والحماية من 
المخاطر التي تهدد األمن الغذائي والتغذية والحّد منها. 



الطبيعة والنطاق
المبادئ طوعية وغير ملزمة.  12

يجب تفسير المبادئ وتطبيقها بما يتوافق مع االلتزامات القائمة المعمول بها بموجب القانون الوطني والدولي، مع  13
إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية التي تنص عليها الصكوك اإلقليمية والدولية النافذة. وال يجب تأويل 

أي بند من بنود المبادئ على أنه يحد أو يقوض أي التزامات قانونية تخضع لها أية دولة من الدول بموجب القانون 
الدولي.

وينبغي تفسير المبادئ وتطبيقها وفقاً للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها.  14

إّن هذه المبادئ عالمية النطاق وقد صيغت لتكون قابلة للتطبيق عالمياً، مع التسليم بالدور الخاص ألصحاب  15
الحيازات الصغيرة واحتياجاتهم في جميع أنحاء العالم، باالشتراك مع أصحاب المصلحة اآلخرين، في معالجة 

األمن الغذائي والتغذية. وهي مصممة لكي تكون قابلة للتطبيق على جميع القطاعات وجميع مراحل نظم الزراعة 
واألغذية من خالل الوسائل المالئمة واألدوار المحددة ألصحاب المصلحة المعنيين، التي تختلف بحسب طبيعة 

االستثمارات وهيكلها ونوعها، وكذلك بحسب السياق الوطني.

المستخدمونالمستهدفون
تتوجه المبادئ إلى أصحاب المصلحة المعنيين باالستثمارات في نظم الزراعة واألغذية أو المستفيدين منها أو  16

المتأثرين بها.أما المستخدمون من هذه المبادئ بالدرجة األولى فيشملون: 

الدول؛ 1
المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية؛  2
مؤسسات التمويل والجهات المانحة والمؤسسات والصناديق؛ 3
منظمات البحث والجامعات ومنظمات اإلرشاد؛  4
أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم؛  5
مشاريع األعمال بما في ذلك المزارعون؛ 6
منظمات المجتمع المدني؛ 7
العمال ومنظماتهم؛ 8
المجتمعات المحلية؛ 9

منظمات المستهلكين. 10



 المبادئ
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توّضح المبادئ الطبيعة المتكاملة متعددة األوجه لألمن الغذائي والتغذية. ويساهم كّل من هذه المبادئ في تحقيق  17
األمن الغذائي والتغذية، وهي تصف باإلجمال االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية. وهذه المبادئ تكميلية 

ولكن قد ال يكون كّل مبدأ ذا صلة بكّل استثمار. ويحّدد النص تحت كّل مبدأ اإلجراءات التي يمكن أن ُينجز 
بواسطتها كّل مبدأ. وفي بعض الحاالت، قد تكون جميع اإلجراءات الزمة لتحقيق المبدأ، بينما قد ال تكون كذلك 

في حاالت أخرى، بحسب السياق المحّدد. ويجب تحديد اإلجراءات لتحقيق المبدأ من قبل كّل صاحب مصلحة بما 
يتماشى مع دوره ومسؤولياته كما هو مبّين في هذه الوثيقة.
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اإلطار المفاهيمي
يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع كل الناس وفي جميع األوقات بفرص الوصول المادي واالقتصادي واالجتماعي  18

إلى الغذاء الكافي والمأمون والمغذي الذي يفي باحتياجاتهم الغذائية ويناسب أذواقهم الغذائية لحياة موفورة النشاط 
والصحة. أما األبعاد األساسية األربعة لألمن الغذائي فهي التوافر والوصول واالستقرار واالستخدام. ويعتبر البعد 

التغذوي جزءاً ال يتجزأ من مفهوم األمن الغذائي. 

)ألف( تقوم المبادئ على الوثائق التالية المتفق عليها كأساس لالستثمارات الرشيدة في نظم الزراعة واألغذية:  19

اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان - اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في 10 ديسمبر/كانون األول 1948  1
وغيره من معاهدات حقوق اإلنسان الملزمة للدول األطراف المعنية؛

إعالن منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل - اعتمده مؤتمر العمل الدولي في  2
يونيو/حزيران 1998؛

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي  3
الوطني - اعتمدتها منظمة األغذية والزراعة في عام 2004؛

 إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية - اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في  4
7 سبتمبر/أيلول 2007؛

الخطوط التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان - أيدها مجلس حقوق اإلنسان لدى األمم  5
 المتحدة في يونيو/حزيران 2011 والمبادئ التوجيهية العشرة لالتفاق العالمي لألمم المتحدة 

في عام 2000؛
الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق  6

األمن الغذائي الوطني - اعتمدتها لجنة األمن الغذائي العالمي في مايو/أيار 2012؛ 
الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم في سياق األمن الغذائي  7

والقضاء على الفقر - اعتمدتها لجنة مصايد األسماك في دورتها الحادية والثالثين في يونيو/حزيران 
2014؛ 

اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية للجنة األمن الغذائي العالمي؛ 8
 إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية  9

في يونيو/حزيران 1992؛ 
وثيقة النتائج لمؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة “المستقبل الذي نريد” – اعتمده مؤتمر األمم المتحدة  10

للتنمية المستدامة في يونيو/حزيران 2012.
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)باء( تعتبر الوثائق التالية، الملزمة فقط لألطراف المعنية بها، ذات صلة أيضاً بالمبادئ: 

المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة؛  1
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ 2
اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد؛  3
اتفاقات منظمة التجارة العالمية متعددة األطراف ذات الصلة. 4

تتسق القيم الشاملة لتنفيذ المبادئ مع مبادئ التنفيذ المنبثقة من الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة  20
األراضي: الكرامة اإلنسانية، وعدم التمييز، واإلنصاف والعدالة، والمساواة بين الجنسين، والنهج الكلّي والمستدام، 

والمشاورة والمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، والتحسين المستمر. وينبغي أن يحترم االستثمار 
الرشيد حقوق اإلنسان لآلخرين وأال ينتهكها وأن يعالج اآلثار المضادة لحقوق اإلنسان. ويجب أن تضمن الحماية 

من انتزاع حقوق الحيازة المشروعة والضرر البيئي.

1
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المساهمة في تحقيق األمن 
الغذائي والتغذية

يدعم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية التزامات الدول في ما يتعلّق باإلعمال التدريجي للحق في الغذاء  21
الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني، ومسؤولية جميع المستخدمين المستهدفين من أجل احترام حقوق اإلنسان. 

ويساهم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية في تحقيق األمن الغذائي والتغذية، ال سّيما للفئات األكثر ضعفاً 
على صعيد األسر وعلى المستويات المحلية أو الوطنية أو اإلقليمية أو العالمية، وفي استئصال الفقر من خالل: 

زيادة اإلنتاج واإلنتاجية المستدامين لألغذية المأمونة والمغذية والمتنّوعة والمقبولة من الناحية الثقافية والحّد  1
من الفاقد والمهدرمن الغذاء؛

تحسين المداخيل والحّد من الفقر، بما في ذلك من خالل المشاركة في نظم الزراعة واألغذية و/أو من  2
خالل تحسين القدرة على إنتاج األغذية لالستهالك الذاتي ولآلخرين؛ 

تعزيز اإلنصاف والشفافية والفعالية وعمل األسواق، مع األخذ في االعتبار على نحو خاص مصالح  3
أصحاب الحيازات الصغيرة، وتحسين البنية األساسية ذات الصلة، وزيادة قدرة نظم الزراعة واألغذية 

على المقاومة؛
تعزيز استخدام األغذية من خالل الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والطاقة والتكنولوجيا  4

ورعاية األطفال والرعاية الصحية والحصول على التثقيف، بما في ذلك كيفية إعداد األطعمة المأمونة 
والمغذية وتقديمها والحفاظ عليها. 

المبدأ 

1
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المساهمة في التنمية االقتصادية المستدامة 
والشاملة واستئصال الفقر

تساهم االستثمارات في نظم الزراعة واألغذية في تحقيق التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة واستئصال الفقر  22
من خالل:

احترام المبادئ األساسية والحقوق في العمل، ال سّيما حقوق العاملين في مجال الزراعة واألغذية، كما هو  1
محّدد في االتفاقات األساسية لمنظمة العمل الدولية؛ 

دعم التنفيذ الفّعال لمعايير دولية أخرى متصلة بالعمل، حيثما ينطبق ذلك، مع إيالء اهتمام خاص للمعايير  2
ذات الصلة بقطاع األغذية الزراعية وحظر أسوء أشكال عمل األطفال؛

خلق فرص عمل جديدة وتعزيز العمل الالئق من خالل تحسين ظروف العمل والسالمة والصحة المهنية  3
واألجور المعيشية الكافية و/أو التدريب من أجل التقّدم الوظيفي؛ 

تحسين الدخل، وتوليد قيمة مشتركة من خالل عقود عادلة وقابلة للتنفيذ، وتعزيز فرص إقامة المشاريع  4
والوصول المتساوي إلى فرص السوق، سواء أكان ذلك على مستوى المزرعة أم بالنسبة إلى أصحاب 

المصلحة في بداية السلسلة ونهايتها؛ 
المساهمة في التنمية الريفية، وتحسين تغطية الحماية االجتماعية وتوفير المنافع العامة والخدمات مثل  5

البحوث والصحة والتثقيف وتنمية القدرات والتمويل والبنية األساسية وأداء السوق وتعزيز المؤسسات 
الريفية؛ 

دعم تنفيذ السياسات واإلجراءات الرامية إلى تمكين وتحسين قدرات الموارد البشرية ألصحاب المصلحة  6
ال سّيما أصحاب الحيازات الصغيرة، بمن فيهم المزارعون األسريون، نساًء ورجاالً، ومنظماتهم، 

وتعزيز وصولهم إلى الموارد والمدخالت، حسب االقتضاء؛ 
تعزيز التنسيق والتعاون بشكل أكبر وإقامة الشراكات لزيادة أوجه التآزر إلى أعلى حّد من أجل تحسين  7

سبل كسب العيش؛ 
تعزيز األنماط المستدامة لالستهالك واإلنتاج من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 8

المبدأ 

23

4
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تعزيز المساواة بين 
الجنسين وتمكين المرأة

يعّزز االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، من خالل:  23

ضمان معاملة جميع األشخاص بعدل، واإلقرار بأوضاعهم، واحتياجاتهم، والقيود المفروضة عليهم، على  1
التوالي، وبالدور الحيوي الذي تضطلع به المرأة؛ 

إلغاء جميع التدابير والممارسات التي تمّيز أو تنتهك الحقوق على أساس الجنس؛  2
النهوض بحقوق الحيازة المتساوية للنساء ووصولهّن المتساوي إلى األراضي المنتجة، والموارد  3

الطبيعية، والمدخالت، واألدوات اإلنتاجية وتحكمهّن بها؛ وتعزيز الوصول إلى خدمات اإلرشاد 
والخدمات االستشارية والمالية والتثقيف والتدريب واألسواق والمعلومات؛

اعتماد ُنهج وتدابير وعمليات مبتكرة و/أو استباقية لتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في الشراكات وصنع  4
القرار وأدوار القيادة والتقاسم المنصف للمنافع. 

إشراك الشباب وتمكينهم
يشرك االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية الشباب ويمّكنهم، من خالل:  24

تعزيز وصولهم إلى األراضي المنتجة والموارد الطبيعية والمدخالت واألدوات اإلنتاجية واإلرشاد والخدمات  1
االستشارية والمالية والتثقيف والتدريب واألسواق والمعلومات والمشاركة في صنع القرار؛ 

توفير التدريب المالئم والتثقيف وبرامج التوجيه للشباب من أجل زيادة قدراتهم و/أو فرص الوصول إلى  2
العمل الالئق وفرص إقامة المشاريع وتعزيز مساهمتهم في التنمية المحلية؛

تعزيز التنمية وفرص الوصول إلى االبتكار والتكنولوجيات الجديدة، المقترنة بالمعارف التقليدية لجذب  3
الشباب وتمكينهم كي يكونوا من محّركات التحسين في نظم الزراعة واألغذية. 

المبدأ 

3

المبدأ 

4
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احترام حيازة األراضي ومصايد األسماك 
والغابات والوصول إلى المياه

يحترم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية حقوق الحيازة المشروعة لألراضي ومصايد األسماك والغابات  25
وكذلك استخدامات المياه القائمة والمحتملة بما يتماشى مع: 

الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن  1
الغذائي الوطني، الفصل 21 بصورة خاصة، إنما ليس على سبيل الحصر. 

الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم في سياق األمن الغذائي  2
والقضاء على الفقر. 

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

االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية يحافظ على الموارد الطبيعية ويديره ابشكل مستدام، ويزيد من القدرة  26
على الصمود ويحد من مخاطر الكوارث من خالل: 

منع اآلثار السلبية على الهواء واألراضي والتربة والمياه والغابات والتنّوع البيولوجي والحّد منها وعالجها  1
حيثما تدعو الحاجة؛ 

دعم التنّوع البيولوجي والموارد الوراثية وصونها، بما في ذلك الموارد الوراثية المحلية، والمساهمة  2
في تجديد وظائف النظام اإليكولوجي وخدماته، وفي هذا الصدد اإلقرار بالدور الذي يضطلع به السكان 

األصليون والمجتمعات المحلية؛ 
الحّد من الفاقد والمهدر في اإلنتاج وعمليات ما بعد الحصاد وتعزيز فعالية اإلنتاج، واستدامة االستهالك  3

واالستخدام المنتج للنفايات و/أو المنتجات الثانوية؛ 
زيادة قدرة نظم الزراعة واألغذية والموائل الداعمة وسبل كسب العيش ذات الصلة، ال سّيما أصحاب  4

الحيازات الصغيرة، على الصمود أمام آثار تغّير المناخ من خالل تدابير التكّيف؛ 
اتخاذ تدابير، حسب االقتضاء، لخفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري و/أو القضاء عليها؛  5
دمج المعارف التقليدية والعلمية مع أفضل الممارسات والتكنولوجيات من خالل نهج مختلفة بما في ذلك  6

النهج الزراعية - اإليكولوجية والتكثيف المستدام من جملة أمور أخرى. 

المبدأ 

5

المبدأ 

6

7
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احترام التراث الثقافي والمعارف 
التقليدية ودعم التنّوع واالبتكار

يحترم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية التراث الثقافي والمعارف التقليدية ويدعم التنّوع بما في ذلك  27
التنّوع الوراثي واالبتكار من خالل:

احترام مواقع التراث الثقافي ونظمه، بما في ذلك المعارف التقليدية، والمهارات والممارسات؛ واإلقرار بدور  1
السكان األصليين والمجتمعات المحلية في نظم الزراعة واألغذية؛ 

اإلقرار بمساهمات المزارعين، ال سّيما أصحاب الحيازات الصغيرة، في جميع أقاليم العالم، خاصة تلك  2
الموجودة في مراكز المنشأ والتنّوع، في صون وتحسين وإتاحة الموارد الوراثية بما فيها البذور؛ بموجب 

القانون الوطني ووفقاً للمعاهدات الدولية النافذة، احترام حقوقهم للحفاظ على هذه الموارد واستخدامها 
وتبادلها وبيعها واإلقرار بمصالح المرّبين؛ 

تعزيز التبادل العادل والمنصف للمنافع المتأتية عن االستخدام، بما في ذلك االستخدام التجاري واستخدام  3
الموارد الوراثية لألغذية والزراعة بناء على شروط متفق عليها على نحو متبادل، ووفقاً للمعاهدات 

الدولية، حيثما ينطبق ذلك على األطراف المنضمة إلى هذه المعاهدات. ويجب القيام بذلك ضمن النظم 
النافذة للوصول إلى الموارد الوراثية لألغذية والزراعة، مع احترام حقوق السكان األصليين والمجتمعات 

المحلية بموجب القانون الوطني؛ 
تعزيز تطبيق واستخدام التكنولوجيات والممارسات المبتكرة والمكّيفة محلياً، والعلوم الزراعية والغذائية  4

والبحث والتطوير وكذلك نقل التكنولوجيا على النحو المتفق عليه، بما في ذلك ألصحاب الحيازات 
الصغيرة.

المبدأ 

7
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تعزيز النظم المأمونة والصحية 
للزراعة واألغذية

يعّزز االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية السالمة والصحة من خالل:  28

تعزيز سالمة منتجات األغذية والمنتجات الزراعية وجودتها وقيمتها التغذوية؛ 1
 دعم صحة الحيوانات ورفاهها، والصحة النباتية من أجل زيادة اإلنتاجية وجودة المنتج  2

وسالمته على نحو مستدام؛
تحسين إدارة المدخالت والمخرجات الزراعية لتعزيز كفاءة اإلنتاج، والحّد من المخاطر المحتملة على  3

البيئة والنبات، وصحة الحيوان واإلنسان، بما في ذلك المخاطر المهنية؛ 
إدارة المخاطر على الصحة العامة والحّد منها على مستوى نظم الزراعة واألغذية، بما في ذلك تعزيز  4

االستراتيجيات والبرامج القائمة على العلوم لمراقبة سالمة األغذية، مع البنية األساسية والموارد الداعمة؛ 
تعزيز التوعية، والمعرفة، والتواصل، في ما يتعلّق بالمعلومات القائمة على البراهين بشأن جودة األغذية  5

وسالمتها والتغذية وقضايا الصحة العامة، ما يؤدي إلى تعزيز القدرات على مستوى نظام الزراعة 
واألغذية الكامل، ال سّيما ألصحاب الحيازات الصغيرة؛ 

تمكين خيار المستهلك من خالل تعزيز توافر األغذية المأمونة والمغذية والمتنّوعة والمقبولة من الناحية  6
الثقافية والوصول إليها، وهي األغذية التي تفهم في سياق هذه الوثيقة على أّنها توافق طلب المستهلكين 

الفردي والجماعي وتفضيالتهم، بما يتماشى مع القانون الوطني والدولي حيثما ينطبق ذلك. 

المبدأ 

89
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إدراج هياكل للحوكمة وعمليات وآليات 
للتظلم تتسم بالشمول والشفافية

يجب أن يلتزم االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية بالقوانين الوطنية والسياسات العامة، وأن تدمج هياكل  29
وعمليات الحوكمة الشاملة والشفافة وآليات صنع القرار وآليات التظلّم، المتاحة للجميع من خالل: 

احترام سيادة القانون وتطبيقه بعيداً عن الفساد؛  1
تبادل معلومات ذات صلة باالستثمار وفقاً للقانون النافذ، بصورة شاملة ومنصفة وشفافة ويمكن الوصول  2

إليها بسهولة في جميع مراحل دورة االستثمار؛ 
التعامل مع األطراف الذين قد يتأثرون بالقرارات االستثمارية بصورة مباشرة والحصول على دعمهم  3

قبل اتخاذ القرارات واالستجابة لمساهماتهم، مع األخذ في االعتبار اختالل موازين القوى القائم بهدف 
تحقيق المشاركة النشطة والحرة والفعالة والهادفة والمستنيرة لألفراد والمجموعات في عمليات صنع 
القرار ذات الصلة، بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي؛ 

التشاور الفّعال والهادف مع الشعوب األصلية من خالل مؤسساتها التمثيلية للحصول على موافقتها  4
الحرة، والمسبقة، والمستنيرة، حسب ما ينّص عليه إعالن األمم المتحدة الخاص بالشعوب األصلية، ومع 

إيالء االعتبار الواجب لمواقف محددة لّكل دولة ومفاهيمها؛ 
تعزيز الوصول إلى آليات شفافة وفعالة للوساطة والتظلّم وتسوية المنازعات خاصة لألشخاص األكثر  5

ضعفاً وتهميشاً؛ 
اتخاذ خطوات الحترام حقوق اإلنسان وحقوق الحيازة المشروعة خالل النزاع وبعده لتحقيق المشاركة  6

الحرة والفعالة والهادفة والمستنيرة في عمليات صنع القرار ذات الصلة باالستثمارات في نظم الزراعة 
واألغذية مع جميع األطراف المتأثرة باالستثمارات، بما في ذلك المزارعون، بما يتسق مع القانون 
الدولي النافذ، بما في ذلك قانون حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني الدولي، ووفقاً للخطوط التوجيهية 

الطوعية لإلدارة المسؤولة لحيازة األراضي.

المبدأ 

9



تقييم ومعالجة اآلثار 
وتعزيز المساءلة

يشمل االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية آليات لتقييم ومعالجة اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئية  30
والثقافية، مع مراعاة أصحاب الحيازات الصغيرة والجنسانية والسن من بين عوامل أخرى، ويحترم حقوق 

اإلنسان، ويعّزز المساءلة لدى كّل جهة فاعلة، لجميع أصحاب المصلحة المعنيين، خاصة األكثر ضعفاً من خالل: 

تطبيق آليات تتيح تقييمات مستقلة وشفافة لآلثار المحتملة، وإشراك مجموعات أصحاب المصلحة المعنيين،  1
وال سّيما األكثر ضعفاً؛ 

تحديد بيانات ومؤشرات خطوط األساس للرصد وقياس اآلثار؛  2
تحديد التدابير لمنع اآلثار السلبية المحتملة ومعالجتها، بما في ذلك خيار عدم المضي قدماً باالستثمار؛  3
تقييم التغييرات بانتظام وإبالغ النتائج إلى أصحاب المصلحة؛ 4
تنفيذ إجراءات عالجية و/أو تعويضية مالئمة وفّعالة في حالة اآلثار السلبية أو عدم االمتثال للقانون  5

الوطني أو االلتزامات التعاقدية.

المبدأ 

10



أدوار أصحاب 
المصلحة 

ومسؤولياتهم
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يشّكل تعزيز االستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية التي تساهم في تحقيق األمن الغذائي والتغذية، والتي تدعم  31
اإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني، المسؤولية الجماعية لجميع أصحاب 

المصلحة. ويتعّين على جميع أصحاب المصلحة تعزيز هذه المبادئ، ودعمها واستخدامها، وفقاً الحتياجاتهم الفردية 
أو الجماعية ووالياتهم وقدراتهم والسياقات الوطنية ذات الصلة على التوالي.

الدول
تقع على عاتق الدول المسؤولية الرئيسية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، والوفاء بالتزاماتها وفقاً للصكوك الدولية  32

المتصلة باإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي الوطني؛ واحترام حقوق اإلنسان 
وحمايتها وتنفيذها لجميع األفراد. وينبغي أن تضع الدول توقعات واضحة بأن يحترم المستثمرون المقيمون في 

أراضيها و/أو ضمن واليتها القضائية، حقوق اإلنسان في عملياتهم. 

ينبغي أن تضمن الدول، قدر اإلمكان، أن تكون اإلجراءات المتعلّقة باالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية  33
سواء داخل أراضيها أو خارجها، متسقة مع االلتزامات القائمة بموجب القانون الوطني والقانون الدولي، واالتفاقات 

الدولية المتصلة بالتجارة واالستثمار، ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية بموجب الصكوك اإلقليمية 
والدولية المعمول بها.  وينبغي للدول الحفاظ على حّيز سياسي محلي كاٍف من أجل الوفاء بالتزاماتها في مجال 

حقوق اإلنسان، لدى سعيها إلى تحقيق أهداف السياسة المتصلة باألعمال التجارية مع دول أو مؤسسات تجارية 
أخرى، مثال من خالل المعاهدات أو العقود االستثمارية، بما يتماشى مع المبادئ اإلرشادية بشأن األعمال التجارية 

وحقوق اإلنسان.

يجب أن تحجم الدول عن تطبيق المبادئ بما قد يضع حواجز مقّنعة أمام التجارة أو يعّزز مصالحها الحمائية أو بما  34
يمّكنها من فرض سياساتها الخاصة على الدول األخرى.

وينبغي أن تطّبق الدول المبادئ كجزء من جهودها الشاملة لمعالجة األمن الغذائي والتغذية داخل أراضيها. وُتشّجع  35
الدول على صياغة استراتيجيات وطنية مستقرة وطويلة األمد لألمن الغذائي والتغذية، بما في ذلك، عند االقتضاء، 

استراتيجيات ونظم الحماية االجتماعية، مثل الحّد األدنى للحماية االجتماعية وشبكات األمان، لحماية األشخاص 
األكثر ضعفاً بما في ذلك العاملون في مجال الزراعة واألغذية. 
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تضطلع الدول بدور فريد في تعزيز وتمكين البيئة المواتية لالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية، وفقاً  36
الستراتيجياتها التنموية الوطنية واإلقليمية عند االقتضاء، نظراً إلى وظيفتها المحددة في مجال التشريع والسياسة 

واإلدارة العامة وتوفير المنافع العامة. وتشّجع الدول على تعزيز بيئة مؤاتية على المستوى السياسي والقانوني 
والتنظيمي والمؤسسي، بما في ذلك ضمانات كافية عند االقتضاء، لتعزيز االستثمار الرشيد بما يضمن معاملة 
عادلة ومنصفة لجميع المستثمرين، مع األخذ في االعتبار االحتياجات والمصالح المحددة ألصحاب الحيازات 
الصغيرة. ويقوم أساس البيئة المواتية على التماسك واالتساق وإمكانية التنبؤ على مستوى السياسات والقوانين 

واألنظمة في المجاالت المتعلقة بنظم الزراعة واألغذية. ويمكن زيادة تعزيز االتساق والتماسك من خالل التخطيط 
والتنسيق المتعددي القطاعات والمشتركين بينها. ويمكن تناول اتساق السياسات فيما يخص المعامالت المحلية 

واألجنبية على حد ٍ سواء و كافة أنواع أصحاب المصلحة، من خالل:

تطبيق المبادئ من خالل وضع السياسات والقوانين واألنظمة الشفافة والمستقرة أو تكييفها، بما في ذلك من  1
خالل آليات الرصد والمساءلة، عند االقتضاء؛ 

تعزيزالمشاركة المجدية ألصحاب المصلحة المعنيين في سياسات و/أو عمليات صنع السياسات المتعلقة  2
باالستثمار في نظم الزراعة واألغذية، بما في ذلك عن طريق إنشاء منصات شاملة ومنصفة متعددة 

أصحاب المصلحة والقطاعات؛
تعزيز التنسيق والدعم على مستويات حكومية مختلفة؛  3
تعزيز الوصول إلى المعلومات والخدمات والحوافز، والموارد، واألجهزة الحكومية ذات الصلة من دون  4

تمييز؛ 
األجهزة القضائية واإلدارية المحايدة واآلليات الملزمة قانوناً من أجل حل المنازعات بطرق غير تمييزية  5

وفعالة وعادلة ومنصفة وشفافة وسهلة البلوغ، وبسعر مقبول وفي التوقيت المناسب وبما يراعي قضايا 
المساواة بين الجنسين؛ 

اعتماد العناية الواجبة داخل حدود الوالية الوطنية.  6

يتعّين على الدول أن تتخذ تدابير لمعالجة جميع حقوق العمل للعاملين في مجال الزراعة واألغذية، بما يتماشى  37
مع معايير العمل الدولية المعمول بها وفي إطار حوار اجتماعي مع منظماتهم وأصحاب العمل على التوالي، عند 
صياغة قوانين العمل وتطبيقها. ويجب أن تسعى الدول إلى وضع أطر سياسية وقانونية ومؤسسية تعّزز المساواة 

بين الجنسين لتمكين المرأة والرجل من المشاركة في فرص االستثمار واالستفادة منها. 
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للدول دور رئيسي في توفير المنافع العامة والخدمات الضرورية لالستثمار الرشيد في نظم الزراعة واألغذية،  38
بما في ذلك البنية التحتية والطاقة والحماية البيئية والبحث والتطوير والتثقيف والصحة والتغذية وخدمات رعاية 
األطفال من بين جملة أمور أخرى، ال سّيما في المناطق الريفية. وتشّجع على ضمان الوصول إلى هذه الخدمات 

بصورة شاملة وغير تمييزية.

للدول دور رئيسي في تمكين االستثمارات التي يقوم بها أصحاب الحيازات الصغيرة - بما ذلك استثمارات  39
المزارعين األسريين - ودعمها واستكمالها، وتمكينهم من االستثمار بشكل مسؤول من خالل:

معالجة احتياجات أصحاب الحيازات الصغيرة، نساء ورجاالً، والقيود المفروضة عليهم، بصورة مراعية  1
للمساواة بين الجنسين في السياسات والقوانين واألنظمة واالستراتيجيات الرامية إلى معالجة تنمية القدرات، 

من خالل تحسين الوصول على المدخالت والخدمات االستشارية والمالية، بما فيها التأمين والتثقيف وخدمات 
اإلرشاد والتدريب والبنية األساسية؛ 

تعزيز فرص الوصول إلى المدخالت والتكنولوجيات التي من شأنها تحسين سالمة إنتاج أصحاب  2
الحيازات الصغيرة وجودته واستدامته وتنوعه، حسب االقتضاء؛ 

تسهيل فرص وصول أصحاب الحيازات الصغيرة إلى الخدمات العامة والمنافع المتأتية من السياسات  3
والبرامج العامة، من خالل إنشاء سجالت ألصحاب الحيازات الصغيرة، حسب االقتضاء، على 

المستويين الوطني واإلقليمي؛ 
تشجيع فرص الوصول إلى السوق ومشاركة أصحاب الحيازات الصغيرة من خالل تبسيط اإلجراءات  4

اإلدارية والحرص على منع الممارسات غير العادلة؛ 
دعم تطوير األسواق لالقتصادات الريفية. 5

للدول دور رئيسي في: 40
i  تحسين فرص الوصول إلى التثقيف والتدريب وتطوير القدرات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الحجم، والتعاونيات، والجمعيات، ومنظمات المزارعين والمنتجين، لتمكينهم من االنضمام إلى اتفاقات 
واالنخراط مع جهات فاعلة أخرى في السوق؛ 

ii  تعزيز التكنولوجيات والممارسات المبتكرة، بما في ذلك االبتكارات الخاصة ألصحاب الحيازات
الصغيرة، مثالً من خالل زيادة التوعية والمساعدة التقنية، وتبادل المهارات بين المزارعين، وكذلك نقل 

التكنولوجيا على النحو المتفق عليه بين األفراد، واألطراف المحلية أو الوطنية أو الدولية؛
iii  ،تعزيزنماذج العمل والشراكات الشفافة والشاملة، بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص

لتعزيز التنمية المستدامة.

ُتشّجع الدول على تطبيق سياساتها المتعلّقة بالمشتريات واستراتيجياتها التوعوية بما يتماشى مع المبادئ، وعلى  41
دعم أصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك المزارعون األسريون والشركات الصغيرة، في الوصول إلى 

العطاءات والمشاركة فيها. وفي هذا السياق، يمكن للدول، حسب االقتضاء، أن تنظر في إمكانية التوريد على 
المستوى المحلي، وفقاً لالتفاقات الدولية متعددة األطراف أو الثنائية كما يطّبق على األطراف المنضمة إلى هذه 

االتفاقات.

وحيثما تملك الدولة مشاريع تجارية أو تسيطر عليها أو تدعمها بصورة ملحوظة، عليها أن تحرص على أن يكون  42
سلوكها متسقاً مع المبادئ. 
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وُتشجع الدول، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، ال سّيما األكثر ضعفاً، وحسب االقتضاء مع  43
المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان، على إنشاء نظم للرصد والتقييم واإلبالغ بهدف:

قياس آثار االستثمار في نظم الزراعة واألغذية ومعالجة اآلثار السلبية؛ 1
تقييم كفاءة وفعالية القوانين والسياسات والقواعد ومعالجة أي ثغرة ذات صلة بالمبادئ؛ 2
تقديم إرشادات واضحة إلى أصحاب المصلحة حول الرصد وإجراءات رفع التقارير. 3

 المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية
للمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية دور رئيسي لالضطالع به في مجال تعزيز االستثمار الرشيد  44

في نظم الزراعة واألغذية. وبالقيام بذلك، ُتشّجع على أن تدمج هذه المبادئ ضمن سياساتها وأطرها مع الدول 
األعضاء والبرامج والبحوث وأنشطة التوعية والمساعدة التقنية وبناء القدرات. ويجب أن تتخذ التدابير المناسبة 
بحيث ال يؤدي دعمها للمستثمرين إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان ولحقوق الحيازة المشروعة. وُتشجع المنظمات 

الحكومية الدولية والمنظمات اإلقليمية على دعم لجنة األمن الغذائي العالمي لتشّكل أرضية لتبادل الخبرات المتعلّقة 
باالستثمار الزراعي الرشيد. 

مؤسسات التمويل والجهات المانحة والمؤسسات والصناديق
ويجري تشجيع جميع مؤسسات التمويل وكيانات التمويل األخرى على تطبيق المبادئ عند صياغة سياساتها  45

المتعلقة بالقروض والمنح، وتشخيص حافظات االستثمار القطرية وفي التمويل المشترك مع شركاء آخرين. 
وينبغي أن تتخذ تدابير مناسبة بحيث ال يؤدي دعمها للمستثمرين إلى انتهاكات لحقوق اإلنسان ولحقوق الحيازة 
المشروعة، ويتماشى مع المبادئ. ويتيح التمويل أن تضطلع هذه المؤسسات بموقف نافذ فريد من نوعه يمكنها 
من خالله التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم واإلجراءات التي 

يتخذونها، لتيسير تنفيذ المبادئ. ويجري تشجيع المؤسسات المالية على وضع آليات مالية مبتكرة وأدوات تأمين 
لدعم االستثمار في الزراعة، وال سّيما وضع حلول مالئمة ألصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك المزارعون 

األسريون، التي تشتمل على منظور إنمائي طويل األجل.

منظمات البحث والجامعات ومنظمات اإلرشاد
يجب أن تشّدد منظمات البحث والجامعات واألكاديميات ومراكز التدريب الزراعي ومنظمات و/أو برامج اإلرشاد  46

على إدماج المبادئ في سياساتها، وتسّهل تبادل المعارف، وتنمية المهارات، وتتناول االبتكار الالزم لزيادة 
مساهمات أصحاب الحيازات الصغيرة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية. وقد يشمل ذلك مجموعة من األدوار بما 

في ذلك تحديد اآلثار، واختبار الممارسات الميدانية والتكنولوجيا ونماذج األعمال، وتقديم المشورة للحكومات بشأن 
إصالح السياسة العامة أو تقديمها إلى المستثمرين بشأن الممارسات المتعلقة بنظم الزراعة واألغذية. ودعماً لألمن 

الغذائي والتغذية، وتشجع منظمات البحث األوساط األكاديميةعلى إجراء بحوث تشاركية تساهم في نظم اإلنتاج 
واالستهالك المستدامة.
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أصحاب الحيازات الصغيرة ومنظماتهم
يعتبر أصحاب الحيازات الصغيرة بما في ذلك المزارعون األسريون، رجاالً ونساًء، المستثمرين الرئيسيين في  47

زراعتهم، ويضطلعون بدور حيوي في نظم األغذية المتنّوعة والمستدامة. وينبغي أن يطّبق أصحاب الحيازات 
الصغيرة ومنظماتهم المبادئ، مع إيالء اهتمام خاص لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، من 

خالل:
زيادة اإلنتاجية والمداخيل، وتوفير قيمة مضافة في عملياتهم واستخدام الموارد الطبيعية بصورة مستدامة  1

وفعالة، حيثما أمكن؛ 
تعزيزقدرتهم على الصمود؛ 2
إدارة المخاطر المتعلقة بسياقاتهم وظروفهم، من أجل تعزيز اآلثار اإليجابية إلى حّد أقصى وتفادي اآلثار  3

السلبية على األمن الغذائي والتغذية؛
المشاركة في السياسات والبرامج وعمليات الرصد على جميع المستويات؛ 4
االمتثال للقوانين واألنظمة الوطنية والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان. 5

يجب أن يعّزز أصحاب الحيازات الصغيرة، بما في ذلك المزارعون األسريون ومنظماتهم، قدرات الذين يمثلونهم  48
لالستثمار بشكل مسؤول من خالل تحسين الوصول إلى المدخالت وخدمات اإلرشاد والخدمات االستشارية والمالية 

والتثقيف، والتدريب، والوصول إلى األسواق. 

يمكن أن يكون المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة أو مشاريع تجارية ويجب أن يتبعوا األدوار  49
والمسؤوليات المحددة في هذا القسم و/أو في القسم التالي.



25

المشاريع التجارية بما في ذلك المزارعون
يتعّين على المشاريع التجارية المعنية بنظم الزراعة واألغذية أن تطبق المبادئ مع التركيز على التخفيف من  50

المخاطر وإدارتها من أجل تعزيز اآلثار اإليجابية إلى حّد أقصى وتفادي اآلثار السلبية على األمن الغذائي والتغذية، 
بما يتماشى مع ظروفها والسياقات الخاصة بها. وتقع على عاتق المشاريع التجارية مسؤولية االمتثال للقوانين 

واألنظمة الوطنية وأي قانون دولي معمول به، والتصّرف مع العناية الواجبة للحؤول دون انتهاك حقوق اإلنسان.

ُتشّجع المشاريع التجارية المعنية بنظم الزراعة واألغذية على توفير المعلومات إلى أصحاب المصلحة اآلخرين  51
والتواصل معهم، وإجراء العناية الواجبة قبل االنخراط بأي ترتيبات جديدة، وضمان معامالت منصفة وشفافة، 

ودعم الجهود الرامية إلى تتبع سلسلة اإلمدادات. ويجب أن تحترم المشاريع التجارية حقوق الحيازة المشروعة وفقاً 
للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة الرشيدة لحيازة األراضي، ويجوز أن تستخدم مجموعة من نماذج العمل 

ع المجهزون وتجار التجزئة والموزعون وموردو المدخالت والمسوقون على تزويد المستهلكين  الشاملة. ويشجَّ
ع  بالمعلومات وتثقيفهم بشأن استدامة المنتجات والخدمات واحترام األنظمة الوطنيةللسالمة وحماية المستهلك. وتشجَّ

الشركات المعنية بتسويق المنتجات الغذائية على تعزيز استهالك األغذية المتوازنة والمأمونة والمغذية والمتنّوعة 
والمقبولة من الناحية الثقافية والتي تفهم في سياق هذه الوثيقة على أّنها توافق طلب المستهلكين الفردي والجماعي 

وتفضيالتهم، بما يتماشى مع القانون الوطني والدولي وحسب االقتضاء. 

يمكن أن يكون المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة أو مشاريع تجارية ويجب أن يتبعوا األدوار  52
والمسؤوليات المحددة في هذا القسم و/أو في القسم السابق.

منظمات المجتمع المدني
يجب أن تطّبق منظمات المجتمع المدني المعنية بنظم الزراعة واألغذية المبادئ، وتشجع على إدماجها في سياساتها  53

وبرامجها.كما تشّجع على تأييد االستخدام المالئم للمبادئ، وعلى أن تكون محّفزة للشفافية والمساءلة، وأن تساعد 
في بناء القدرات بهدف المساهمة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية. وتشجع منظمات المجتمع المدني أيضاً على 

التعاون مع أصحاب المصلحة اآلخرين في جميع مراحل االستثمار الستخدام المبادئ، وكذلك لرصد آثار االستثمار 
الرشيد على نظم الزراعة واألغذية وتقييمها.
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العمال ومنظماتهم
دور العمال في نظم الزراعة واألغذية حيوي. فالعمال ومنظماتهم يضطلعون بدور رئيسي في تعزيز العمل الالئق  54

وتطبيقه، وبالتالي في المساهمة في الجهود الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة. كما يؤدون دوراً 
بالغ األهمية في االنخراط في حوار اجتماعي مع جميع أصحاب المصلحة اآلخرين لتعزيز تطبيق المبادئ في 

االستثمارات في نظم الزراعة واألغذية، وفي تعزيز إدماج المبادئ في القوانين والسياسات الوطنية.

المجتمعات المحلية
ع المجتمعات المحلية والشعوب األصلية، والشرائح المتأثرة مباشرة باالستثمارات، والفئات األكثر ضعفاً،  55 ُتشجَّ

وأولئك العاملين في نظم الزراعة واألغذية، على المشاركة بنشاط مع أصحاب المصلحة اآلخرين والتواصل معهم 
في جميع جوانب ومراحل االستثمارات لتعزيز التوعية بحقوقهم واحترامها كما يرد في المبادئ.

منظمات المستهلكين
قد تساهم منظمات المستهلكين في تطبيق المبادئ عن طريق إحاطة المستهلكين وتثقيفهم بشأن هذه المبادئ وتشجيع  56

االستثمارات التي تحترمها.
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األدوار المشتركة
ع جميع أصحاب المصلحة على دعم نشر هذه المبادئ في صفوف الجهات التي تمثلها على المستويات المحلية  57 ُيشجَّ

والوطنية واإلقليمية والعالمية.

يضطلع جميع أصحاب المصلحة بدور في تحسين جمع البيانات والمعلومات وإدارتها وتوزيعها بما في ذلك تحسين  58
جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس. وتشّكل التحليالت والبيانات المستندة إلى العلوم واألدلة ذات القدرة 

الداعمة والبنية األساسية للتحليل، جزءاً ال يتجزأ من عملية تحديد أهداف التدخالت من أجل تعزيز استدامة نظم 
الزراعة واألغذية والمساهمة في تحقيق األمن الغذائي والتغذية.

ويتعّين على جميع أصحاب المصلحة الذين يبرمون اتفاقات أو عقود، أن يلتزموا بالقوانين المعمول بها والشروط  59
واألحكام المتفق عليها على نحو متبادل. ويجب أن تحّدد العقود التي تستخدم لغات ووثائق واضحة ومتسقة وشفافة، 

حقوق جميع األطراف وواجباتها وأي شروط متفق عليها على نحو متبادل إلعادة التفاوض على العقود وإلغائها. 
كما ينبغي أن تضمن العقود التوازن بين مصالح األطراف المتعاقدة، وأن تكون قائمة على المنافع المتبادلة 

لألطراف، وأن توضع وفقاً للمبادئ. وعند التفاوض مع أصحاب الحيازات الصغيرة، يطلب من األطراف المتعاقدة 
إيالء اعتبار خاص لوضع أصحاب الحيازات الصغيرة واحتياجاتهم. واألطراف المتعاقدة مدعوة إلى االطالع على 

مبادئ األمم المتحدة من أجل وضع عقود تتسم بالمسؤولية.

أصحاب المصلحة دور في تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين االقتصادي للمرأة من أجل دعم وصولها إلى  60
الموارد اإلنتاجية وإلى المنافع المتأتية من االستثمارات الزراعية.

يجب أن يضطلع جميع أصحاب المصلحة بدورهم في بناء القدرة على الصمود وتنسيق جهودهم، بهدف منع  61
الصدمات والكوارث واألزمات، بما في ذلك األزمات الممتدة، والنزاعات أو االستجابة لها. وهم مدعوون إلى دعم 

الشرائح األكثر ضعفاً، وحماية االستثمارات القائمة، وتعزيز االستثمار الهادف في مجال األمن الغذائي والتغذية، 
وفقاً للمبادئ والتزامات الدول في ما يتعلّق باإلعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق األمن الغذائي على 

المستوى الوطني. 

ويتعّين على لجنة األمن الغذائي العالمي أن تعّزز عملية تعميم المبادئ واستخدامها، وأن تدمجها في عملها الجاري  62
في مجال الرصد، من خالل االعتماد قدر اإلمكان على اآلليات القائمة. ويجب أن تشّكل لجنة األمن الغذائي العالمي 

منتدى يتيح لكل أصحاب المصلحة المعنيين التعلم من تجارب بعضهم بعضاً في ما يتعلّق بتطبيق هذه المبادئ، 
وتقييم أهمية المبادئ وفعاليتها وأثرها على األمن الغذائي والتغذية.



www.fao.org/cfs/rai 
cfs secretariat: cfs@fao.org
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