
 

 
1 

 
 بیان موجز -جلسات الحوار بشأن حلول النظم الغذائیة 

دور القطاع الخاص -تمویل تحوالت النظم الغذائیة   
2022سبتمبر  28األربعاء،   

 
 

المتحدة لمناقشة كیف یكون القطاع الخاص جھة فاعلة في تحوالت النظم یرأس جلسة الحوار ھذه مركز تنسیق النظم الغذائیة التابع لألمم 
وُدعي ممثلو منظمة  الغذائیة، وما اآللیات التي تدعم زیادة استثمارات القطاع الخاص على المستوى القُطري، وكیف یمكن تعزیزھا.

) إلى بدء المناقشة بعرض IFADتنمیة الزراعیة (، والصندوق الدولي لل(WFP، وبرنامج األغذیة العالمي ((FAOاألغذیة والزراعة (
  الطریقة التي تتبعھا كل منظمة لحشد القطاع الخاص من أجل تسریع وتیرة التحوالت اإلیجابیة نحو نظم غذائیة أكثر مرونة واستدامة.

والخطط االستثماریة وتنفیذھا ) التي تدعم وضع البرامج HIHمبادرة "العمل یًدا بید" ( سلطت منظمة األغذیة والزراعة الضوء على
مجموعة وأشار الصندوق الدولي للتنمیة الزراعیة إلى  بلًدا في جمیع أنحاء العالم. 52تحول نظم الزراعة الغذائیة، ودعم لتسریع وتیرة 

لالستفادة من مساھمات ملیارات دوالر أمریكي، مشدًدا على اتباع طرق جدیدة  8أعمالھ القائمة مع القطاع الخاص التي تقدر قیمتھا بـ 
القطاع الخاص، مثل محاوالت توفیر الجدارة االئتمانیة للبلدان واالستفادة من التحویالت المالیة واستثمارات المواطنین المقیمین في 

عالمي بأنھ تلقى وأفاد برنامج األغذیة ال % منھا للنظم الغذائیة).50ملیار دوالر أمریكي، ویمكن استخدام  500الخارج (سوق تبلغ قیمتھا 
من الجھات المانحة، وأكد عملھ على االستفادة من القوة الشرائیة التي یمكن توجیھھا  2022ملیارات دوالر أمریكي تقریبًا في عام  10

  نحو السلع المحلیة والتحول من الشراء من األسواق العالمیة إلى األسواق القُطریة واإلقلیمیة.

ن الوطنیین تبادل آرائھم بشأن تجاربھم في التعامل مع القطاع الخاص لتنفیذ المسارات الوطنیة لتحول النظم ُطِلب من المشاركین األساسیی
  الغذائیة في غرف االستراحة.

  أھمیة المساءلة في الشراكات بین القطاعین العام والخاص
القطاع الخاص من خالل جھود الدعوة وآلیات  وصف المشاركون األساسیون الوطنیون المبادرات الحكومیة الھادفة إلى التواصل مع

التعاون مثل عقد اجتماعات بشكل دوري ومناقشات المائدة المستدیرة ومنتدیات المشاركة ومذكرات التفاھم ومنابر ألصحاب المصلحة 
لتوصل إلى ُسبُل للتغلب وتتعاون الحكومات مع الجھات الفاعلة في القطاع الخاص ل المتعددین وشراكات بین القطاعین العام والخاص.

على التحدیات، وتحدید حلول مبتكرة، وحشد الموارد والخبرات، وكشف الثغرات في السیاسات الخاصة بمسارھا نحو تحسین النظم 
  الغذائیة.

أھداف وعلى الرغم من كون تحقیق األرباح ھو ما یحفز الجھات الفاعلة في القطاع الخاص، فإن ھذا ال یتعارض بالضرورة مع 
ولذلك، سلطت الجلسة  إال أنھ یجب اإلشارة بوضوح إلى دوافع المشاركة والتوقعات المتعلقة بتحقیق العائدات منذ البدایة. الحكومات.

 الضوء على االلتزام بالشفافیة، والوضوح، والمساءلة باعتبارھا عناصر ضروریة یجب مراعاتھا عند عقد شراكة مع القطاع الخاص.
 ن األساسیون على أھمیة مواصلة الحوار مع القطاع الخاص على الرغم من المشكالت المتعلقة باحتمالیة تضارب المصالح.أكد المشاركو

  وشددوا أیًضا على ضرورة إشراك الشباب والنساء وزیادة مشاركة المزارعین واتحادات المزارعین لكسب الثقة.

وصل بین الحكومة والقطاع الخاص لتجنب المحادثات الموازیة بین القطاع  أشار المشاركون األساسیون إلى مدى أھمیة وجود حلقة
باإلضافة إلى أنھ یجب وضع  الخاص ومختلف الوزارات عند معالجة المسائل الشاملة لعدة قطاعات مثل النظم الغذائیة أو التغذیة.

عقد الشراكات بین القطاعین العام والخاص بدالً من إستراتیجیة واضحة إلشراك القطاع الخاص في المبادرات الحكومیة والتشجیع على 
  شراكات المشروعات.

 الجھود المبذولة إلشراك القطاع الخاص وجذب استثماراتھ

تحدث المشاركون األساسیون عن جھود الحكومات الوطنیة لجذب استثمارات وتوجیھھا نحو تحول النظم الغذائیة عن طریق البحث عن 
وشملت قصص نجاح ھذه الجھود تجربة كوت دیفور حیث  جھات المانحة التقلیدیة وتنویع مصادر التمویل.جھات مانحة أخرى غیر ال

تدعو الحكومات الوطنیة إلى إقامة  % فیھا.60شارك القطاع الخاص بدرجة كبیرة في تمویل خطة التنمیة الوطنیة للبلد وساھم بأكثر من 
ن القطاع الخاص من االستثمار بتوفیر حوافز من خالل وضع شراكات بین القطاعین العام والخاص وتعمل على  تھیئة بیئات مواتیة تمّكِ

أُلغیت، في بعض البلدان، الضرائب المفروضة على اإلنتاج الزراعي ومستلزماتھ واآلالت الزراعیة  مجموعة من اإلجراءات التشریعیة.
مت اإلعانات. الجھات الفاعلة في القطاع الخاص عن مواجھة طبیعة االستثمارات في ومع ذلك، أشار بعض المشاركین إلى إحجام  أو قُّدِ

  الزراعة التي تتسم بالخطورة الشدیدة، ال سیما في المناطق المتضررة من التغیر المناخي بشكل متزاید.
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 االئتمان واالئتمان الصغیر.تؤثر أیًضا الطبیعة العالیة المخاطر لھذا القطاع في إمكانیة حصول الجھات الفاعلة في القطاع الخاص على 
لذلك، یجري استحداث أدوات إلدارة المخاطر في البلدان للتغلب على ھذه العوائق، ومنھا االئتمانات الصغیرة لصغار المنتجین وتنمیة 

بینما عالوة على ذلك، تتفاوض الحكومات مع المصارف لخفض أسعار الفائدة،  المصارف الزراعیة لتیسیر الحصول على ائتمانات.
 تستثمر أیًضا في بنیة تحتیة جدیدة مثل إنشاء طرق لنقل المنتجات الزراعیة وتعزیز الصالت بین مناطق اإلنتاج واالستھالك.

أشار المشاركون األساسیون إلى أھمیة مراعاة التوازن بین القطاعین العام والخاص من حیث المصالح وتحدید تضارب المصالح باعتبارھا 
واستجابة لذلك، ُدعي المشاركون األساسیون التباع نُُھج تنظیم  ائل صعوبة عندما یتعلق األمر بإشراك القطاع الخاص.إحدى أكثر المس

مت أیًضا اقتراحات للحد من تضارب المصالح بالتركیز على عقد الشراكات  تتسم بالمرونة والحفاظ على إمكانیة تكییفھا حسب االقتضاء. قُّدِ
 شاركة المشروعات الصغیرة والمتوسطة.على المستوى المحلي وم

أكد العدید من المشاركین األساسیین من البلدان التي تعاني من صراعات داخلیة على الدور األساسي لصغار المنتجین المبتكرین 
 ھذه المناطق.والصناعات الصغیرة والمتوسطة التي تعمل في مناطق تشھد صراعات وتزدھر فیھا، وأنھا تضع أساًسا للقطاع الخاص في 

شدد  ونظًرا لعدم وجود نھج واحد یناسب الجمیع فیما یتعلق بتعزیز المشاركة من كل من الشركات متعددة الجنسیات وصغار المالك،
المشاركون األساسیون على ضرورة تقدیم حوافز مالیة مباشرة للمشروعات الصغیرة، خاصة تلك المشروعات التي یدیرھا الشباب 

مؤتمرات النظم الغذائیة والتغذیة من أجل النمو الفرصة لصغار المنتجین والجھات الفاعلة في سالسل القیمة للمشاركة  أتاحت والنساء.
ونفذ العدید من الحكومات الوطنیة البرامج واإلستراتیجیات لدعم ھذه الكیانات الصغیرة وتعزیز قدراتھا  في المناقشات الوطنیة والعالمیة.

 المالیة.

  ت لمشاركة القطاع الخاصأھم المجاال
تكرر الحدیث على مدار الجلسة عن دور القطاع الخاص في التأثیر في سلوك المستھلكین باعتباره عنصًرا أساسیًا لنجاح التحول في النظم 

 الغذائیة.

وإمكانیة تقدیمھ لمساھمات  أبرز العدید من المشاركین األساسیین الدور الریادي للقطاع الخاص في إنتاج األغذیة وتخزینھا وتوزیعھا،
 ازدادت كذلك الجھود الرامیة إلى زیادة إنتاج الغذاء المحلي في كثیر من البلدان استجابة لألزمات المستمرة؛ مھمة في تحول النظم الغذائیة.

حتملین بھا، وبناء منشآت إذ تحفز الحكومات اإلنتاج المحلي الخاص من األغذیة عن طریق إجراء تقییمات للتربة إلبالغ المستثمرین الم
لمعالجة األغذیة، وتوفیر معدات وآالت لصغار المزارعین لالستجابة للطلب المتزاید، وربط المزارعین باألسواق، وضمان توافر 

القیمة تشارك الجھات الفاعلة للقطاع الخاص أیًضا في تنمیة المخزونات من المواد الغذائیة وإنشاء سالسل  مستلزمات اإلنتاج الزراعي.
  القصیرة التي تحث على استھالك الغذاء المحلي.

وتتضمن  عالوة على ذلك، تم تشجیع القطاع الخاص على المشاركة في مجاالت التغذیة، والوجبات المدرسیة، والفاقد والمھدر من األغذیة.
ة، ومراجعة جودة الطعام قبل التسلیم إلى المطاعم األمثلة على الشراكات إنتاج أغذیة ذات قیمة غذائیة عالیة، والبحث عن البذور المحسَّن

المدرسیة، وتحدید التركیبات الغذائیة األكثر فائدة غذائیة لتحویل المھدر من الطعام إلى عناصر غذائیة صحیة وتعزیز ھذه العملیة، 
وتحسین الملصقات الغذائیة إلعالم  یجرى حث الجھات الفاعلة في القطاع الخاص على العمل بشھادة جودة للمأكوالت العضویة، وغیرھا.

 المستھلكین بالمكونات على نحو أفضل، وتحسین إمكانیة تتبع المنتجات، وضمان استھالك األنظمة الغذائیة الصحیة على نطاق أوسع.  

 التعقیبات الختامیة والمسار المستقبلي

الحصول على دعم لتوضیح أھمیة االستثمارات التي تسھم في طلب المشاركون األساسیون، بعد اإلشارة إلى أن التنسیق أمر أساسي، 
 تحقیق أھداف التنمیة المستدامة وإلعداد سرد متماسك عن تحقیق األرباح طویلة األمد التي تعود بالفائدة على السكان على أرض الواقع.

تواجھ معدالت استثمار منخفضة من وطلب المشاركون األساسیون القادمون من بلدان تعاني من اضطرابات وصراعات سیاسیة أو 
باإلضافة إلى ذلك، طلب المشاركون األساسیون من المركز تقدیم  القطاع الخاص الحصول على دعم لجذب استثمارات القطاع الخاص.

لفاعلة إرشادات بشأن أفضل الممارسات إلشراك القطاع الخاص، واستقطاب االستثمارات للشركات متعددة الجنسیات، وتحدید الجھات ا
  الرئیسیة للمشاركة، والحد من تضارب المصالح، وأمثلة عن تجارب البلدان.

، (WHOأعلن المركز أنھ سیتابع ھذه المناقشة مع الوكاالت التي تتخذ من العاصمة اإلیطالیة، روما، مقًرا لھا، ومنظمة الصحة العالمیة (
التابعة لألمم المتحدة لزیادة عقد شراكات مع القطاع الخاص تتسم بالشفافیة  ، وغیرھا من الھیئات(UNEPوبرنامج األمم المتحدة للبیئة (

 والشمولیة.
 

 

 


