A

CFS:2011/Inf.16 Rev.1
October 2010

ً
جلـة األمن الغذائي العادلي
الدورة السابعة والثالثون
روما 22-71 ،أكتوبر/تشرين األول 2177

البـد الثامنً

عؿؾقة ادلشاورة بشأن مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤول يف إطار جلـة األمن الغذائي العادلي
ً
بقان احملتويات
اؾػؼراتً
أوالًً ً-ادلؼدؿةً ًًًًً

ً7-1

ً

ثاـقاً ً-اؾعؿؾقةًادلؼرتحةًًًًًًًًً
ً

ً13-8

اخلطقةًً-ً1حتدقدًاؾمطقراتًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًاؾؼائؿةًوادلرتلطةًً
باالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًًًًًً

ً

ً 11-8

اخلطقةًً-ًً2عؿؾقةًادلشاوراتًاؾيتًتـظؿفاًاؾؾهـةًبشأنًً

ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول

ًً
ًًً

ثاؾناً ً-ادلقزاـقةًًًًًًًً

13-11

ً
ً

ً15-14

رُلعًعددًربدودًؿـًفذهًاؾقثقؼةًًؿـًأجؾًاحلدًّؿـًتأثرياتًعؿؾقاتًادلـظؿةًعؾكًاؾلقكةًوادليافؿةًيفًعدمًاؾمأثريًعؾكًادلـاخً.وقرجكًؿـًاؾيادةً
ادلـدوبنيًوادلراؼلنيًاؾمؽرّمًبإحضارًـيىفؿًؿعفؿًإىلًاالجمؿاعاتًوعدمًرؾبًـيخًإضاػقةًؿـفاً.وؿعظؿًوثائؼًاجمؿاعاتًادلـظؿةًؿماحةًعؾكً
ًًً www.fao.org/cfs ً:ودمقزّعًعؾكًادلـدوبنيًـيىةًإؾؽرتوـقةًؿـًمجقعًاؾقثائؼًعـدًاؾميهقؾً.
اإلـرتـتًعؾكًاؾعـقانًاؾماؾل ً
MC063/A-Rev1

1

CFS:2011/Inf.16 Rev.1

بـاءًًعؾكًرؾبًفقكةًادلؽمبً،أعدًّـائبًرئقسًجلـةًاألؿـًاؾغذائل ًاؾعادللً(اؾؾهـة) ًفذهًاؾقثقؼةً،وؼدًأجرىًؿشاوراتً
غريًرمسقةًؿعًاألررافًادلعـقّةًاألدادقةًوأخذًيفًاالعملارًاؾمعؾقؼاتًاؾيتًرػعتًيفًاالجمؿاعاتًادلشرتؽةًبنيًفقكةً
ادلؽمب ًواؾػرقؼ ًاالدمشاري ًويف ًاجمؿاعات ًاؾؾهـة ًاؾمقجقفقة ًؾػرقؼ ًاخلرباء ًاؾرػقع ًادليمقى ًادلعين ًباألؿـ ًاؾغذائلً
واؾمغذقةً .وواػؼت ًعؾقفا ًفقكةًؿؽمب ًجلـة ًاألؿـًاؾغذائلًيف ًً 26ؿاقق/أقار ًً .2111وـظرت ًذبؿقعة ًاؾعؿؾ ًادلػمقحةً
اؾعضققةًيفًودائؾًتـػقذًاالؼرتاحًيفًققؾقق/متقزًً2111غريًأـفاًغريًواردةًيفًفذهًاؾقثقؼةً.واؾقثقؼةًغريًؿؾزؿةًؿـًحقثً
اؾعؿؾقةًادلؼرتحةًؾؾمشاورًبشأنًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعل ًادليؤولًيفًإرارًاؾؾهـةًاؾيتًدمَهريًبعدًاـعؼادًاؾدورةًاؾعاؿةً
اؾيابعةًواؾنالثنيًؾؾهـةًيفًأؽمقبر/تشرقـًاألولًً 2111وبعدًادلقاػؼةًعؾكً"اخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةً
ادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرى"ً.وفلًواردةًيفًفذهًاؾقثقؼةًؾؾعؾؿً.

قرجكًؿـًاؾؾهـةًً:
ً
 ًإرالق ًعؿؾقة ًتشاور ًذاؿؾة ًيفًإرارًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادلل ًإلعداد ًؿلادئًؾالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول ًتعزز ًاألؿـ ًاؾغذائل ًواؾمغذقةً ،وتقدقع ًـطاق ًؿؾؽقّمفاً .وتمقؾّك ًفذه ًاؾعؿؾقّة ًفقكة ًؿؽمبً
اؾؾهـةً،مبياعدةًاألؿاـةًادلشرتؽةًوباؾمعاونًاؾقثقؼًؿعًاجملؿقعةًاالدمشارقةًوأصوابًادلصؾوةً
ؽاػةً،متفقداًًؾرػعًادللادئًإىلًاؾؾهـةًؾؾـظرًػقفاً.
ً
ًاعملارًأنًّأولًخطقةًيف ًعؿؾقةًاؾمشاور ًاؾشاؿؾةًتؽؿـ ًيفًاالتػاق ًعؾكًـطاقًفذهًادللادئًواهلدفًؿـفاًوادليمػقدقـًوادلؼصقدقـ ًؿـفاًوفقؽؾفاًوعؾكًذؽؾًعؿؾقةًاؾمشاورً،ؿعًاألخذًباألررًاؾؼائؿةً
وؿـفاًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولً،وؼدًذاركًيفًوضعفاًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقً
اؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً،واألوـؽمادً،واؾلـؽًاؾدوؾلً،واحرتامًاحلاجةًإىلًاحملاػظةًعؾكًاالتياقً
اؾؽاؿؾًوتػاديًاالزدواحقةًؿعًاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًاؾيتًقـلغلًادلقاػؼةًعؾقفاًؼلؾًاؾلدءً
باؾمشاورًحقلًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول.
أوالً -ادلؼدمة
 ً-1ؾػقرة ًاالفمؿام ًاؾعادلل ًباالدمنؿار ًيف ًاؾزراعة ًؿـذ ًأزؿة ًاؾغذاء ًيف ًعام ًً 2118آثار ًعؿقؼة ًعؾك ًاألؿـ ًاؾغذائلً
واؾمغذقةًعؾكًادليمقىًاؾعادللً.ػعؾكًدلقؾًادلنالً،تطرحًؿيأؾةًحقازةًاألراضلًاؾزراعقةًؿـًؼلؾًادليمنؿرقـًاألجاـبًأوً
احملؾقنيًعؾكًـطاقًوادعًيفًاؾلؾدانًاؾغـقةًبادلقاردًاؾطلقعقةًاؾيتًتعاـلًؿـًضعػًيفًحقؽؿةًاألراضلًؿشاؽؾًاؼمصادقةً
وؿؤديقةًوأخالؼقةًػقؿاًقمعؾؼ ًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً،واحلدًؿـًاؾػؼرًواؾمـؿقةًيفًادلـارؼًاؾرقػقةً.وؼدًرػعًعددًؿـً
اجلفاتًادلعـقةًاؾصقتًؿطاؾلاًًمبلادئًأوًخطقطًتقجقفقةًأوًحمكًؿدوـاتًدؾقكًإلدارةًؿنؾًفذهًاالدمنؿاراتً،ػضالً
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عـًإرارًعؿؾًأوًخطةًعؾكًاؾـطاقًاؾدوؾلًحتقلًفذهًادللادئًإىلًأػعالً.ومثةًاتػاقًعامًبأنًّالًبدًّؿـًادباذًإجراءاتً
عاجؾةًـظراًًإىلًأنًّاؾقضعًعؾكًأرضًاؾقاؼعًتمدفقرًبيرعةً.
 ً-2ػؼررتًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًيفًدورتفاًاؾياددةًواؾنالثنيًادلعؼقدةًيفًأؽمقبر/تشرقـًاألولًً2111أنًتلدأً
عؿؾقةًذاؿؾةًؾؾـظرًيفًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولً،ضؿـًإرارًعؿؾًاؾؾهـةً،ؿعًاألخذًباؾعؿؾقةًاجلارقةًؾقضعً
ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول ًاؾيتًحترتمًاحلؼققًودلؾًؽيبًاؾعقشًوادلقارد ً،اؾيتًتضطؾعًبفا ًؿـظؿةًاألغذقةً
واؾزراعةً،واؾصـدوقًاؾعادللًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً،واألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلً.ويفًً 13دقيؿرب/ؽاـقنًاألولًً،2111عقّـتً
فقكةًؿؽمبًاؾؾهـةًاؾيقدًًHugo Verbistـائبًرئقسًاؾؾهـةً،ؾعؼدًؿشاوراتًغريًرمسقةًبفدفًحتدقدًخطةًررقؼً
دلنؾًفذهًاؾعؿؾقةًاؾشاؿؾةً.
 ً ً -3وجاءتًادلدخالتًؿـًجفاتًعدةًتشؿؾًػرـياًوأدلاـقاًواؾقالقاتًادلمودةًاألؿرقؽقةًواؾقابانًواؾربازقؾًودققيراً،
وؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةً،واؾلـؽًاؾدوؾلً،وأوؽيػامً،وؿـظؿةًً،Action Aid Internationalوجلـةًاؾمىطقطًاؾدوؾقةً
ادلشرتؽةًبنيًادلـظؿاتًغريًاحلؽقؿقةًوؿـظؿاتًاجملمؿعًادلدـلً،وذلؽةًؿـظؿاتًادلزارعنيًاؾرقػقنيًوادلـمهنيًاؾزراعقنيً
يفًغربًأػرقؼقاً،واحلرؽةًاؾدوؾقةًؾؾشلقلةًاؾزراعقةًواؾرقػقةًاؾؽاثقؾقؽقةً،واالئمالفًاؾدوؾلًؾألراضلً،واؾشلؽةًاؾدوؾقةً
ؾألغذقةًاؾزراعقةً.وأُخذًؽذؾؽًباؾمعؾقؼاتًاؾيتًؼامًبفاًادلشارؽقنًيفًاالجمؿاعاتًادلشرتؽةًبنيًفقكةًادلؽمبًواجملؿقعةً
االدمشارقةًواالجمؿاعاتًؿع ًاؾؾهـةًاؾمقجقفقةًؾػرقؼًاخلرباءًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً.واعمؿدتً
فقكةًادلؽمبًاؾعؿؾقةًادلؼرتحةًادلـلنؼةًعـًفذهًادلـاؼشاتًققمًً 26ؿاقق/أقارًً.2111وتيمـدًفذهًاؾقثقؼةًإىلًاؾقثقؼةًاؾيتً
واػؼتًعؾقفاًفقكةًادلؽمبً.
 ً-4ومتّ ًاالتػاق ًعؾك ًأنّ ًفذه ًاؾعؿؾقة ًقـلغل ًأن ًتفدف ًإىل ًتقػري ًاؾمقجقف ًاؾيقادل ًوػفؿ ًؿشرتك ًؾؾوؽقؿاتً
وادلـظؿاتًاؾدوؾقةًوأصوابًادلصؾوةًاآلخرقـ ًؾضؿانًأنًقؽقنًؾالدمنؿارًيف ًؼطاع ًاؾزراعةًأثرًإجيابلً(أوًعؾكًاألؼؾً
غريًدؾيب)ًعؾكًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً.وؾؽلًتؽقنًادلشاوراتًذاؿؾةًقـلغلًأنًتأخذًيفًاالعملارًؿلادئًاالدمنؿارً
اؾزراعلًادليؤول ًوادللادئًذاتًاؾصؾةًاؾيتًوضعمفاًؿؤدياتًأخرىًبفدفًإعدادًذبؿقعةًؿـًادللادئًاؾعؿؾقةًوادعةً
اؾـطاقًجلؿقعًأصوابًادلصؾوةًؾؾشرعقةًوادلؾؽقة.
ً
 ً-5وجيدرًأنًتلدأًادلشاوراتًاؾقادعةًاؾـطاقًضؿـًإرارًاؾؾهـةًبعدًاؾدورةًاؾيابعةًواؾنالثنيًؾؾهـةًوؾقسًؼلؾً
اعمؿادًاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًواؾنروةًاؾيؿؽقةً،واؾغابات ًاؾيتًؿـًذأـفاً
أنًتؤثرًعؾكًػوقىًادلشاوراتًومشقؾقمفاً،وباؾماؾلًعؾكًاؾمؽاؾقػًاحملمؿؾةًادلرتتّلةًعؾكًفذهًاؾعؿؾقةً.وخبالفًتؾؽً
اخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةً،ملًقمؿًّاالتػاقًعؾكًأيًاجراءاتًؾؾؿقاػؼةًاؾرمسقةًعؾكًتؾؽًادللادئً.بؾًقلؼكًادباذًؼرارً
عؿاًإذاًؽانًقـلغلًاؾمصدقؼًعؾك ً تؾؽًادللادئًأوًادلقاػؼةًعؾقفاًأوًدعؿفاًبأيًررقؼةًأخرىًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًاؾعاؿةًيفً
عامً.2112
ً

3

CFS:2011/Inf.16 Rev.1

 ً-6وقـلغلًاؾـظرًيفًتغقريًإدؿًادللادئًاؾيتًدمـلنؼًؿـًعؿؾقّةًاؾمشاورًاؾقادعةًاؾـطاقًضؿـًاؾؾهـةًؾؾمؿققزًاؾقاضحً
بقـفاًوبنيًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول.
ً
 ً-7ودقمؿًّحتدقدًؿقعدًحؾؼةًدرادقةًتضؿًّؽؾًادلؿنؾنيًاؾدائؿنيًوغريفؿًؿـًأصوابًادلصؾوةًألخذًاؾعؾؿًبأحدثً
ادليمهداتًبشأنًاؾمؼدمًاحملرز.
ثانقاً -العؿؾقة ادلؼرتحة
اخلطوة  :1حتديد التطورات والعؿؾقات وادلبادرات الؼائؿة وادلرتبطة باالدتثؿارات الزراعقة ادلسؤولة
 تعؼّبًاؾمطقراتًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًادلرتلطةًباالدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾةًاحلاصؾةًضؿـًـطاقًعؿؾً
جلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًوؿاًبعدهً،اؾيتًميؽـًأنًتيمىدمًؽؿدخالتًؾعؿؾقّةًاؾمشاورًاؾشاؿؾًيفًإرارً
عؿؾًاؾؾهـةً(اـظرًاخلطقةًً.)2ودقـشأًؿؽمبًاؾؾهـةًذبؿقعةًعؿؾًؿػمقحةًاؾعضققةًؿعـقّةًباالدمنؿارً
ادليؤولًيفًاؾزراعةً.وتعؿؾًاجملؿقعةًعؾكًأداسًؿدخالتًاألؿاـةً،ػموددًؿاًحتؼّؼًواجلفةًاؾيتًحؼؼمفً
وًاؾـمائجً،وتيؾّطًاؾضقءًعؾكًاؾنغراتًادلملؼقةًوتعزّزًاؾػفؿًاؾقاضحًألػضؾًادلؿارداتً.ؽؿاًجتؿعًاألدؾةً
عؾك ًاألثار ًاؾػعؾقة ًواحملمؿؾة ًؾالدمنؿار ًاؾزراعل ًاؾقادع ًاؾـطاق ًيف ًاألرض ًعؾك ًاؾؼطاع ًاالجمؿاعلً
واالؼمصاديً،واؾلقكلًوعؾكًؿيأؾةًحؼققًاإلـيانً.وقياعدًذؾؽًيفًحتدقدًاؾؼضاقا ًاؾرئقيقة ًاؾيتًقـلغلً
اؾمطرقًهلا؛
 إـشاءًحقّزًعؿؾًعؾكًاإلـرتـتًؾملادلًادلعؾقؿاتًاإلؾؽرتوـقةًودبزقـًادلعؾقؿاتًذاتًاؾصؾةً.وقشؽّؾًفذاً
احلقّز ًجزءاً ًؿـ ً ؿقؼع ًاؾؾهـة ًاإلؾؽرتوـل ًوقرتلط ًبادلقؼع ًاؾؼائؿ ًعـ ًؿلادئ ًاالدمنؿارات ًاؾزراعقةً
(ً ،)www.responsibleagroinvestment.orgاؾذي ًقدقره ًاؾربـاؿج ًاؾعادلل ًؾؾؿاسبني ًؿـ ًأجؾ ًاؾمـؿقةً
اؾرقػقة؛

ً

 حتدقد ًعؿؾقة ًاؾمشاور ًاؾيت ًدمهرقفا ًاؾؾهـة ًباؾمػصقؾ ًؿع ًاألخذ ًباآلثار ًادلرتتلة ًعؾك ًادلقزاـقةً .وتعدًّ
األؿاـةًاؾعاؿةًؾؾهـةًاؾمؽاؾقػًاؾمؼدقرقةًؾعؿؾقةًاؾمشاورًادلؼرتحة.

 ً-8وقـلغلًأنًقؽقنًاالرتلاطًوثقؼاًًبنيًذبؿقعةًاؾعؿؾًادلػمقحةًاؾعضققةًادلعـقّةًباالدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾةً،
وذبؿقعةًاؾعؿؾًادلعـقّةًباخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرىً،
وػرقؼًاخلرباءًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً،الًدقؿاًػرقؼًادلشروعًاؾذيًجيريًاؾدرادةًعـًحقازةً
األراضلًواالدمنؿارًيفًاؾزراعة.
ً
 ً-9وادللادراتًاؾؼائؿةًاؾيتًأرؾؼمفاًاؾؾهـةًأوًجفاتًأخرىً،واؾيتًميؽـًؾعؿؾقةًادلشاورةًأنًتيمـدًإؾقفاًتشؿؾًؿاً
قؾلًوؾؽـًالًتؼمصرًعؾقفً:
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(أ) ًاؾمػاوض ًعؾك ًاخلطقط ًاؾمقجقفقة ًاؾطقعقة ًبشأن ًاحلقؽؿة ًادليؤوؾة ًحلقازة ًاألراضل ًوادلقاردً
اؾطلقعقةًاألخرىًادلؼررًاعمؿادفاًيفًدورةًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًاؾيابعةًواؾنالثنيًيفًأؽمقبر/تشرقـً
األولً.2111
ً
ً(ب)ًتؼرقرًػرقؼًاخلرباءًاؾرػقعًادليمقىًعـًحقازةًاألراضلًواالدمنؿاراتًاؾدوؾقةًيفًاؾزراعة ًاؾذيً
دريػعًإىلًدورةًاؾؾهـةًاؾيابعةًواؾنالثني.
ً
(ج) ًخطة ًعؿؾ ًعؾك ًأن ًتقاػؼ ًعؾقفا ًؿـظؿة ًاألغذقة ًواؾزراعة ًواؾصـدوق ًاؾدوؾل ًؾؾمـؿقة ًاؾزراعقةً،
واألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًوفلًتشؿؾً:
ً
(ً ً )1تؼارقر ًادلـظؿات ًاألربع ًيف ًإرار ًعؿؾقة ًذبؿقعة ًاؾعشرقـ ً(اؾمؼرقر ًاألوؾل ًيف ًؿارس/آذارً
ً ،2111واؾمؼرقر ًاؾـفائل ًيف ًققـقق/حزقران ًً ،2111وؼؿة ًذبؿقعة ًاؾعشرقـ ًيف ًـقػؿرب/تشرقـً
اؾناـلًً)2111
(ًً)2األحداثًاؾيتًتمقؼعفاًادلـظؿاتًاألربعًؿنالً:
 ادلشاورةًؿعًاؾؼطاعًاخلاصً(ً2ؿارس/آذارً)2111؛
 االجمؿاع ًاؾيـقي ًؾؾلـؽ ًاؾدوؾل ًبشأن ًاألراضل ًواؾػؼر ً(واذـطـً21-18ً ،
أبرقؾ/ـقيان)؛
 ادلشاورة ًؿع ًاؾلؾدان ًاألؼؾ ًمنقاً ً(ؿؤمتر ًاألؿؿ ًادلمودة ًؾؾلؾدان ًاألؼؾ ًمنقاًً ،إدطـلقلً،
ً11ؿاقق/أقارً.)2111
ًً)3اخملارًمناذجًجترقفًادلـظؿاتًاألربعًؿعًاؾلؾدانًواؾؼطاعًاخلاصًحقثً"دبمرب"ًادللادئًؽؿاً
فلًبصقغمفاًاحلاؾقةً.وميؽـًؾـمائجًفذهًاؾمهاربًأنًتـدرجًيفًعؿؾقةًاؾمشاورً.وتؼدمًادلـظؿاتً
األربعًخقارفاًؾؾلؾدانًاؾـؿقذجقةًوادلػفقمًاؾذيًدقمؿًّاخملارهًألخذًاؾعؾؿً،ؿعًحتدقدًدورًؽؾً
ؿـظؿةًؿـفاً.وؾـًمتقّلًاؾؾهـةًفذهًاؾمهارب.
ً

 ً-11قمضؿّـًادلؾوؼًاألول-بًالئوةًبادللادراتًاألخرىًادلشابفةًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًذاتًاؾصؾةً.
اخلطوة  :2عؿؾقة التشاور اليت تـظؿفا الؾجـة بشأن مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤول
ً

 ًً-11تيمغرقًعؿؾقةًذاؿؾةًوؿـادلةًؼائؿةًعؾكًادلشارؽةًوؼماًًوقـلغلًأنًتيمـدًإىلًاؾعؿؾقاتًوادللادراتًاؾؼائؿةً(اؾيتً
أرؾؼمفا ًاؾؾهـة ًأو ًجفات ًأخرى)ً .ودقيمؽؿؾ ًعدد ًؿـ ًفذه ًادللادرات ًيف ًأواخر ًعام ًً ،2111ؿنؾ ًاعمؿاد ًاخلطقطً
اؾمقجقفقة ًاؾطقعقة ًبشأن ًاحلقؽؿة ًادليؤوؾة ًحلقازة ًاألراضل ًوادلقارد ًاؾطلقعقة ًاألخرىً ،وعرض ًتؼرقر ًػرقؼ ًاخلرباءً
اؾرػقع ًادليمقى ًعـ ًحقازة ًاألراضل ًواالدمنؿارات ًاؾدوؾقة ًيف ًاؾزراعة إىل ًدورة ًاؾؾهـة ًاؾيابعة ًواؾنالثني ًادلعؼقدة ًيفً
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أؽمقبر/تشرقـ ًاألول ًً ،2111وـمائج ًؼؿة ًذبؿقعة ًاؾعشرقـ ًيف ًـقػؿرب/تشرقـ ًاؾناـل ًً ،2111وادلشاورات ًاإلؼؾقؿقةً
ادلمقؼعةً ،واؾدرادات ًوادلشارقع ًاؾـؿقذجقة ًاؾيت ًتعدّفا ًادلـظؿات ًاألربع ً(ؿـظؿة ًاؾزراعة ًواألغذقةً ،واؾلـؽ ًاؾدوؾلً،
واؾصـدوق ًاؾدوؾل ًؾؾمـؿقة ًاؾزراعقةً ،واألوـؽماد)ً ،وذراؽة ًاحلقار ً(اـظر ًادلؾوؼ ًً ،)1وغريفا ًؿـ ًادللادرات ًرقال ًعامً
.2111
ً
 ً-12ويفًذفرًـقػؿرب/تشرقـًاؾناـلًً،2111ميؽـًؾعؿؾقةًاؾمشاورًاؾقادعةًاؾـطاقًأنًتملعًمنطًعؿؾقةًاؾمشاورًاؾيتً
وضعتًؾؾىطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرىً.وقمضؿّـًادلؾوؼً
ً 2تػاصقؾًعـًاؾعؿؾقةًادلؼرتحةًؾؾمشاورً.وقـلغل ًزقادة ًاؾمؿعّـًيفًاؾمػاصقؾًغريًأـّفًجيدرًبعؿؾقةًاؾمشاورًأنًتشؿؾًؿاً
قؾلً:
 ادلشاورات ًاإلؾؽرتوـقةًاؾيتًتيمـدًإىلًاؾؼضاقاًاؾرئقيقة ًاحملددةًيفًعامًً 2111ؾإلعدادًالجمؿاعاتً
ذبؿقعةًاؾعؿؾ؛
 ادلشاوراتًيفًروؿاًوادلشاوراتًاإلؼؾقؿقة؛
اجمؿاعاتًتعؼدفاًذبؿقعةًاؾعؿؾًدلدّةًمخيةًإىلًعشرةًأقامًعؿؾًؽاؿؾةًبنيًـقػؿرب/تشرقـًاؾناـلًً2111وققـقق/حزقرانً
ً،2112وادمعراضًعامًؿػمقحًاؾعضققةًوادمؽؿالًادلـاؼشاتًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًحبؾقلًـفاقةًققؾقق/متقزً.2112
ً
 ً-13يفًأؽمقبر/تشرقـًاألولًً،2112ترػعًـمائجًعؿؾقةًادلشاوراتًإىلًدورةًاؾؾهـةًاؾناؿـةًواؾنالثني.
ثالثاً -ادلقزانقة
ً
 ً-14قـلغلًمتققؾًعؿؾقةًاؾؾهـةًؾؾمشاورًبشأنًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولً(اخلطقتانً 1وً،)2عؾكًاألؼؾًيفً
عامًً،2111ؿـًؿقاردًؿـًخارجًادلقزاـقّةًـظراًًإىلًأنًّؿقزاـقةًاؾؾهـةًاألدادقةًؾػرتةًاؾيـمنيً ً 2111-الًميؽـًأنً
تغطلًدقىًـشارنيًؾؾهـةً،وؼدًمتًّحتدقدفؿاًباؾػعؾًوفؿاًتطققرًأداةًؾردؿًخرائطًإجراءاتًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً
عؾكًادليمقىًاؾؼطريًوتطققرًإرارًاؾعؿؾًاالدرتاجيلًاؾعادللًؾألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً.وباؾماؾلًتطرحًؿيأؾةًؿاًإذاًؽانً
أصوابًادلصؾوة ًؿؾمزؿني ًباؾدعؿًادلاؾلًؾعؿؾقةًادلشاورة ًاؾشاؿؾةً.وقـلغلًحثًّاؾلؾدانًاألعضاءًعؾكًادليافؿةًاؾػعاؾة ًيفً
فذهًادلشاورات.
ً
 ً-15ودمؼدمًأؿاـةًاؾؾهـةًإىلًفقكةًؿؽمبًاؾؾهـةًوذبؿقعةًاؾعؿؾ ًادلػمقحةًاؾعضققةًاؾمؽاؾقػًاؾمؼدقرقةًؾؾعؿؾقةً
اؾؼائؿةًعؾكًخطقتنيًبعدًإؼرارًاؾعؿؾقةًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًيفًدورتفاًاؾيابعةًواؾنالثنيً.وجتدرًاإلذارةًإىلًأنًّادللادراتً
واؾمطقراتًادلىمؾػةً،احملددةًيفًاخلطقةًً،1غريًممقّؾةًؿـًؿقزاـقةًاؾؾهـةً.ويفًضقءًادليافؿاتًؿـًخارجًادلقزاـقةًاؾيتً
أعؾـًعـفاًؿؤخراًً،قلدوًأنًّاؾمؿققؾًؾعامًً2111ؿضؿقنً،وقظؾًاؾمؿققؾًؾػرتةًاؾيـمنيًً2113-2112غريًؿؤؽد.
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ادلؾوؼً1
ً
خؾػقة تطوير مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤول
أ-
ً
خالل ًؼؿةًذبؿقعةًاؾنؿاـقةًاؾيتًعؼدتًيفًالؽققالًيفًققـقق/حزقرانًً،2119وبفدف ًزقادة ًتعزقزًاألؿـًاؾغذائلًيفً
اؾعامل"ً،ػإن ً ذبؿقعةًاؾلؾدانً،إذًالحظتًتقجّفًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةًاؾعادلقةًادلمزاقدً،مباًيفًذؾؽًتأجريًاألراضلً
وذراؤفا ًيف ًاؾلؾدان ًاؾـاؿقةً ،باؾعؿؾ ًؿع ًاؾلؾدان ًاؾشرقؽة ًوادلـظؿات ًاؾدوؾقة ًؾقضع ًاؼرتاح ًؿشرتك ًؾؾؿلادئ ًوأػضؾً
ادلؿارداتًيفًذبالًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةًاؾدوؾقةً.ويفًـقػؿرب/تشرقـًاؾناـلًً،2119صدر ًإعالنًؿؤمترًاؾؼؿةًاؾعادللً
حقل ًاألؿـًاؾغذائل يف ًروؿا ًؾقؤؽّد ًعؾك ًاالدمؿرارًيف ًدرادة ًادللادئ ًوادلؿاردات ًاجلقدة ًؾمعزقز ًاالدمنؿارات ًاؾزراعقةً
ادليؤوؾة.
ً
وؿـذًذؾؽًاحلنيًتعؿؾًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةً،واؾصـدوق اؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًواألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًؿعاًًؾمطققرً
ذبؿقعة ًؿـ ًادللادئ ًادلؼرتحة ًؾالدمنؿار ًاؾزراعل ًادليؤولً .وأصدرت ًادلـظؿات ًاألربع ًؿشرتؽةً ًيف ًػرباقر/ذلاط ًًً2111
صقغةًذاؿؾة ًؾيلعةً"ؿلادئًؾ الدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًاؾيتًحترتمًاحلؼققً،ودلؾًادلعقشةً،وادلقارد"ًبقصػفاً"ؿذؽرةً
ؿـاؼشة ًؾؾؿيافؿة ًيف ًاحلقار ًاؾعادلل ًاجلاري"ً .وعرضت ًتؾؽ ًادللادئ ًوـقؼشت ًيف ًعدد ًؿـ ًادلـادلاتً ،ؿـفا ًأحداثً
جاـلقةًخاللًاجلؿعقةًاؾعاؿة ًؾألؿؿًادلمودةً(ـققققركً،دلمؿرب/أقؾقل ًً،)2119وؿؤمتراتًادلـظّؿةًاإلؼؾقؿقةًألػرقؼقاً،
وآدقاًواحملقطًاهلادئً،واؾشرقًاألدـكً(ؿاقق/أقارً،دقيؿرب/ؽاـقنًاألول ًً،)2111وؿؤمترًاؾلـؽًاؾدوؾلًعـًاؾيقاداتً
ادلمعؾؼة ًباألراضل ً(واذـطـً ،أبرقؾ/ـقيان ًً )2111وجلـة ًؿـمهات ًاؾيؾع ًاؾمابعة ًؾؾؿـظؿة ً(ققـقق/حزقران ًً.)2111
وتغطل ًادللادئ ًادلؼرتحة ًؿيأؾة ًحؼقق ًؿؾؽقة ًاألراضلً ،وعدم ًاجملازػة ًباألؿـ ًاؾغذائلً ،واؾشػاػقةً ،واحلؽؿ ًاؾيؾقؿً،
وادلشاورةًوادلشارؽةً،واجلدوىًاالؼمصادقةًواالدمداؿةًاالجمؿاعقةًواؾلقكقة.
ً
وتيمىدمًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول ًحاؾقاًًؽمقجقف ًتقػّرهًادلـظؿاتًاألربعًؾؾلؾدانًأوًاؾؼطاعًاخلاصً.غريًأنًّ
اؾعدقدًؿـًاحلؽقؿاتًاؾقرـقةًالًتطؾبًادلشقرةًوفلًتؼلؾًباالدمنؿارًاألجـيبًدونًذروطً.وفذاًقيؾطًفذاًاؾضقءًعؾكً
احلاجةًدللادئًتميؿًبشرعقةًوؿؾؽقةًوادعةًاؾـطاق.
ً
ويف ًاؾدورة ًاؾياددة ًواؾنالثني ًؾؾهـة ًاألؿـ ًاؾغذائل ًاؾعادلل ًادلعؼقدة ًيف ًأؽمقبر/تشرقـ ًاألول ًً ،2111ػإن ًاؾؾهـة ًإذً
أحارت ًعؾؿاً ً"باؾعؿؾقة ًاجلارقة ًؾقضع ًؿلادئ ًاالدمنؿار ًاؾزراعل ًادليؤول ًاؾذي ًحيرتم ًاحلؼقق ًودلؾ ًؽيب ًاؾعقشً
ؾهـة"ً(اؾمؼرقرًاؾـفائلًؾؾهـةًاألؿـً
وادلقاردً،ومتشقاًًؿعًدورفاً،ؼررتًاؾشروعًيفًعؿؾقةًذاؿؾةًؾؾـظرًيفًادللادئًداخؾًاؾ ً
اؾغذائلًاؾعادللً،اؾػؼرةًً.))2(ً 26وملًتؼدم ًأيًتػاصقؾًعـًؽقػقةًإجراءًفذهًاؾعؿؾقةًوؿاذاًقـلغلًأنًتؽقنًاؾـمائجً
ادلمقخاة.
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ب -العؿؾقات وادلبادرات ذات الصؾة
ً
تمضؿـًاؾعؿؾقاتًوادللادراتًاألخرىًاؾيتًالًتؼؾًأفؿقةًعـًتطققرًادللادئًؾالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًؿاًقؾل:
ً
عؼبًؼؿّةًذبؿقعةًاؾنؿاـقةًيفًالؽققالًيفًققـقق/حزقرانًً،2119اؼرتحًؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًادلعينًباحلؼًيفًاؾغذاءً
اؾيقدًأوؾقػقفًديًذقتر  Olivier De Schutteذبؿقعةًؿـًادللادئًواؾمدابريًاؾدـقاًدلقاجفةًاؾموديًحلؼققًاإلـيانً،
يفًذبالًحقازاتًوإجياراتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاقً.وؼلؾًذؾؽً،يفًعامًً،2119ـُشرًعددًؿـًاؾدراداتًاهلاؿةًحقلً
ؿيأؾةًحقازةًاألراضلًاؾعابرةًؾؾودودًؿـًؼلؾًادلعفدًاؾدوؾلًؾلوقثًاؾيقاداتًاؾغذائقةً،وؿـًؼلؾًادلعفدًاؾدوىلًؾؾلقكةً
واؾمـؿقة ًوؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةً.ووػؼاًالدمشارة ًبعضًؿـًاؾدولًوادلـظؿاتً،أنًّ
ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًيفًصقغمفًاحلاؾقةًتػمؼرًإىلًاؾـفجًاؾؼائؿًعؾكًحؼققًاإلـيانً.
اخلطوط التوجقفقة الطوعقةً .ؿـذ ًعام ًً ،2119جتري ًؿشاورات ًيف ًمجقع ًأسباء ًاؾعامل ًؿـ ًأجؾ ًتطققر ًاخلطقطً
اؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرىً.ويفًدورتفاًاؾياددةًواؾنالثنيً
ادلعؼقدة ًيف ًأؽمقبر/تشرقـ ًاألول ًً ،2111ذهعت ًاؾؾهـة ً" ًادمؿرار ًاؾعؿؾقة ًاؾشاؿؾة ًإلعداد ًاخلطقط ًاؾمقجقفقةً
اؾطقعقة با الدمـادًإىلًاؾعؿؾقاتًاإلؼؾقؿقةًاؾؼائؿةًبفدفًتؼدقؿًاخلطقطًاؾمقجقفقةًؾؽلًتـظرًػقفاًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًيفً
دورتفاًاؾيابعةًواؾنالثني"ً.ويفًاؾقؼتًـػيف ً"حنتًاحلؽقؿاتًوأصوابًاؾشأنًاآلخرقـًادلشارؽنيًيفًعؿؾقةًصقاغةً
اخلطقط ًاؾمقجقفقة ًاؾطقعقة ًوؿلادئ ًاالدمنؿارات ًاؾزراعقة ًعؾك ًضؿان ًاالتياق ًواؾمؽاؿؾ ًبني ًاؾعؿؾقمني"ً .ودمشؽؾً
اخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرى ًودؾقؾًاؾمـػقذًادلمقؼعً
بشأنًحقازةًاألراضلًواالدمنؿارًاؾزراعل ًادليؤولًؽيلقؾًؾمـػقذًاخلطقطًاؾمقجقفقةً،اؾرتمجةًاؾػعؾقةًًؾؾؿلدأً 1عؾكً
األرضً.ؽؿاًميؽـًأنًتمداخؾًاخلطقطًاؾمقجقفقةًوغريفاًؿـًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولً.وعـدًتقاػّرًاخلطقطً
اؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقة ًاألخرىً،جيدرًاؾـظرًبدؼةًعؿاًإذاًؽانً
قـلغلًاؾعقدةًإىلًاخلطقطًاؾمقجقفقةًيفًبعضًادللادئًاألخرىً.وؾضؿانًاالتياقًبنيًاؾعؿؾقمنيً،عؾكًممنؾلًؽؾًػكةًؿـً
اجلفاتًادلعـقةًا ُدلؿَنؾةًيفًذبؿقعةًاؾعؿؾًادلػمقحةًاؾعضققةًادلعـقةًباخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًأنًقشارؽقاًؽذؾؽًيفً
ذبؿقعة ًاؾعؿؾ ًادلػمقحة ًاؾعضققة ًادلعـقة ًبادللادئً .وؼد ًعؼدت ًجؾية ًعاؿة ًؾؾهـة ًاألؿـ ًاؾغذائل ًاؾعادلل ًالدمؽؿالً
ادلػاوضات ًبشأنًاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًيفًققؾقق/متقزًً 2111وادمؿرتًدلدةً 4أقامً.ودمعؼدًجؾية ًعاؿةًؾؾهـةً
ؽذؾؽًيفًأؽمقبر/تشرقـًاألولًؼلؾًاالعمؿادًاؾرمسلًيفًاؾدورةًاؾيابعةًواؾنالثنيً.
فريق اخلاربا رفق ادلستو ادلع ي باألمن الغذائي والتغذيةً.ؽُؾّػًػرقؼًاخلرباءًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلً
واؾمغذقة ًؿـًؼلؾًاؾدورةًاؾياددةًواؾنالثنيًؾؾهـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًعؾكًاؾـوق ًاؾماؾلً:إنًّاؾؾهـةً(ً)...رؾلتًإىلً
ػرقؼًاخلرباءًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةًإجراءًدراداتً،تؼدمًاؾقفا ًيفًدورتفاًاؾيابعةًواؾنالثنيً
(أؽمقبر/تشرقـًاألول)ً،بشأنًاؾؼضاقاًاهلاؿةًاؾماؾقةًً:

8

CFS:2011/Inf.16 Rev.1

 أدوارًؽؾًؿـًؽلارًادلزارعنيًوأصوابًاحلقازاتًاؾصغريةً،مباًيفًذؾؽًاآلثارًاالؼمصادقةًواالجمؿاعقةًواؾلقكقةً
وتؾؽًادلمعؾؼةًبادلياواةًبنيًاجلـيني؛
 ادمعراضًاألدواتًاؾؼائؿةًاؾيتًمتؽـًردؿًخرائطًاألراضلًادلماحة؛
حتؾقؾًؿؼارنًألدواتًؿقاءؿةًاالدمنؿاراتًوادعةًاؾـطاقًؿعًادرتاتقهقاتًاألؿـًاؾغذائلًاؾؼطرقة ً(اؾػؼرةًً)4(ً 26ؿـً
تؼرقرًاؾؾهـة).
ً
ويفًاؾرابعًؿـًأبرقؾ/ـقيانًً،2111وزّعتًاخمصاصاتًوفقؽؾقةًػرقؼًادلشروعًاؾذيًعقـمفًاؾؾهـةًاؾمقجقفقةًؾػرقؼً
اخلرباء ًؾقمقىل ًدرادة ًحقازة ًاألراضل ًواالدمنؿارات ًاؾدوؾقة ًيف ًاؾزراعةً .وقمأؾػ ًػرقؼ ًادلشروع ًؿـ:ؽاؿقال ًتقدلنيً
(ً Camilla Toulminؼائدة ًاؾػرقؼً ،ادلؿؾؽة ًادلمودة)ً ،برقؿ ًبقـدرابان ً(ً Prem Bindrabanفقؾـدا)ً ،وجانً
داتقرـقـقًبقراس (ً Jun Saturnino Borrasػؾلني)ً ،وادنريًؿقاـغل ً(ً Esther Mwangiؽقـقا)ً.وقمقىلًاؾربوػيقرً
روديًرابقـغً(ً Rudy Rabbingeفقؾـدا)ًتقجقفًادمعراضًاؾؾهـةًاؾمقجقفقةًؾػرقؼًادلشروعً.وأصدرًاؾػرقؼًـيىةً
أوؾقةًعـًاؾمؼرقرًيفًؿاقق/أقارًً،2111وؼدًرػعتًؾؾؿراجعةًؿـًؼلؾًخرباءًعربًادمشارةًإؾؽرتوـقةً.ثؿًّرػعًػرقؼًادلشروعً
اؾـيىة ًاؾـفائقة ًؿـ ًؿشروع ًاؾمؼرقر ًمبطؾع ًققـقق/حزقران ًً 2111ذبدداً ًدلراجعة ًخرباءًؿـ ًاخلارجً .وواػؼت ًاؾؾهـةً
اؾمقجقفقةًؾػرقؼًاخلرباءًعؾكًاؾمؼرقرًاؾـفائلًيفًققؾقق/متقزًً.2111وميؽـًأنًقؽقنًؾـمائجًفذهًاؾدرادةًتأثري ًؿلاذرً
عؾكًؿضؿقنًادلشاوراتًبشأنًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول.
ً
جمؿوعة العشرينًً.يفًؼؿةًدقلًادلعؼقدةًيفًـقػؿرب/تشرقـًاؾناـلًً،2111أعؾـتًذبؿقعةًاؾعشرقـًأـفاًتشهعًؽؾً
اؾلؾدانًواؾشرؽاتًعؾكًدعؿًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولً.ؽؿاًرؾلتًإىلًاألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًواؾصـدوقًاؾدوؾلً
ؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًوؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوغريفاًؿـًادلـظؿاتًاؾدوؾقةًادلعـقةًأنًتضعًخقاراتًؾمشهقعًاالدمنؿاراتً
اؾزراعقة ًادليؤوؾة ً(ؿارس/آذار ًً 2111ؾؾمؼرقر ًاألوؾلً ،ققـقق/حزقران ًً 2111ؾؾمؼرقر ًاؾـفائل)ً .وميؽـ ًؾؾمؼارقر ًبشأنً
االدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾةًاؾيتًأعدّتًجملؿقعةًؾعشرقـًأنًتـدرجًيفًعؿؾقّةًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًيفًحالًوجدتفاً
اؾؾهـةًؼقّؿةًؿـًحقثًضؿانًاتياقًأػضؾًعؾكًادليمقىًاؾعادلل.
ً
الشراكة لتودق نطاق احلوار بشأن احلقازات الوادعة الـطاق والبدائلً.يفًأبرقؾ/ـقيانًً،2111ذؽّؾً اؾمواؾػً
اؾدوؾل ًؿـ ًأجؾ ًاألراضل ًذراؽة ًؿع ًادلـظؿات ًاإلؼؾقؿقة ًؾؾؿزارعني ً(ذلؽة ًؿـظؿات ًادلزارعني ًاؾرقػقني ًوادلـمهنيً
اؾزراعقنيًيفًغربًأػرقؼقاً،واالحتادًاآلدققيًؾؾؿزارعنيًؿـًأجؾًاؾمـؿقةًاؾرقػقةًادليمداؿةً،وؽقبروػام)ًوادلـظؿاتًغريً
احلؽقؿقةً( ً، Action Aidوأوؽيػام)ًإلرالقًاحلقارًبشأنًحقازاتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاقًواؾلدائؾً.وؼدًأرؾؼتً
اؾشراؽةًيفًأبرقؾ/ـقيانًً2111ؽردًّؿلاذرًعؾكًاؾـؼصًيفًاؾمشاورًادلـيّؼًواحلقارًادلػمقحًاؾذيًقشؿؾًؿـًفؿًّاألذدًتأثراًً
وؾضؿانًاالدمهابةًادلالئؿةًؾمزاقدًاالدمنؿاراتًادلرتلطةًباألراضلً.وبشؽؾًؿؾؿقسًأؽنرً،تيعكًذراؽةًاحلقارًإىلًتعزقزً
ػفؿًأػضؾًآلثارًاالدمنؿاراتًادلرتلطةًباألراضلًؿـًوجفةًـظرًؿيمىدؿلًاألراضلًاحملؾقنيً،وؽقػًميؽـًادمىدامً
ذؾؽ ًيف ًحتدقد ًادمهابة ًتأخذًيف ًاالعملار ًوجفات ًـظر ًأصواب ًادلصؾوة ًؽؾفاً .وؼد ًعؼد ًعددًؿـ ًعؿؾقات ًاؾمشاورً
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واالجمؿاعاتًؾؾؿهمؿعًادلدـلًاإلؼؾقؿلًيفًعامًً 2111وؿـًادلؼررًعؼدًعددًؿـفاًيفًعاؿلًً 2111وً.2112وتشؿؾًفذهً
اؾعؿؾقاتًاؾمشاورقة:






ادلشاورات ًاؾقرـقة ًيف ًؿا ًقصؾ ًإىل ًأربعة ًبؾدان ًيف ًآدقاً ،بؼقادة ًآدقا ًؾؾؿزارعني ًؿـ ًأجؾ ًاؾمـؿقة ًاؾرقػقةً
ادليمداؿةً،واجمؿاعًآدققيًإؼؾقؿلًربمؿؾ؛
ادلشاورات ً اؾقرـقةًيفًبؾدقـًيفًؽؾًؿـطؼةًيفًأػرقؼقاًاؾشرؼقةًواجلـقبقةًواؾغربقةًواؾقدطكًبؼقادةًؿـظؿاتً
ادلزارعنيًاإلؼؾقؿقة؛
ؿؤمترًعؿقمًأػرقؼقاًادلعينًحبؼققًاؾـياءًباألراضلًوحقازاتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاقًيفًأواخرًؿاقق/أقارًوؿطؾعً
ققـقق/حزقرانً ً 2111ؿـًؼلؾًؿـظؿةًادلعقـةًؿـًأجؾًاؾعؿؾًوأوؽيػامًعؼدًيفًـريوبلً،ؽقـقاً،يفًاؾػرتةًؿــً
ً31ؿاقق/أقارًإىلًً2ققـقق/حزقرانً2111؛
اجمؿاعًتشاوريًعؾكًـطاقًاؾؼارةًاألػرقؼقةًيفًؿطؾعًعامً.2112

ً
وقيمؽؿؾ ًاالئمالف ًاؾدوؾل ًؾألراضل ًدرادة ًعادلقة ًعـ ًاؾضغقط ًاؾمهارقة ًعؾك ًاألراضل ً(اـظر ًادلقؼع ًاؾماؾلً
 )www.commercialpressuresonland.orgوفقًؿؾمزمًؿعًأوؽيػامًوؿرؽزًاؾمعاونًاؾدوؾل ًؾؾلوقثًاؾزراعقةًؿـً
أجؾًاؾمـؿقةًوؿرؽزًاؾمـؿقةًواؾلقكةًيفًجاؿعةًبرينًبرصدًؿشروعًعـًحقازاتًاألراضلًوادعةًاؾـطاقًخاللًاؾنؿاـقةًعشرً
ذفراًًادلاضقةً.ودمـشرًاؾلقاـاتًيفًدلمؿرب/أقؾقلً.وقـلغلًأنًتـدرجًـمائجًفذهًادلشاورات ًواؾمؼارقرًواؾرصدًيفًعؿؾقةً
تشاورًاؾؾهـةً.
مثةًؽذؾؽًعددًؿـًادللادراتًذاتًاؾصؾةًبشأنًادمنؿارًاؾؼطاعًاخلاصًيفًاؾزراعةًوفلًتشؿؾًؿاًقؾل:
وّ
 ؿعاقريًأداءًادلؤديةًادلاؾقةًاؾدوؾقةً(اخلاضعةًؾؾؿراجعةًحاؾقاًًؾمعزقزًادلعاقري)؛
 ادللادئًاالدمقائقةًذاتًاؾصؾةًؾؾؿصارف؛
 عؿؾقةً ًRuggieؾؾشرؽاتًوؿيأؾةًحؼققًاإلـيان؛
 بعضًادللادراتًادلمعددةًاجلفاتًادلعـقّةً،ؿنؾًادلائدةًادليمدقرةًبشأنًزقتًاؾـىقؾًادليمدام.
ً
ؽذؾؽً،تضؿـًبعضًادللادراتًاإلؼؾقؿقةًذاتًاؾصؾةًؿنؾًاخلطوط التوجقفقة لألراضي لالحتاد األفريؼيًاالؾمزامًاؾؼقيً
باؾعؿؾقةًؿـًؼلؾًذبؿقعاتًؿـًاؾلؾدانًادلمأثرةًبشؽؾًخاص.
ً
وتعؿؾًذلؽاتًادلزارعنيًاألػرقؼقني ًعؾكًتطققرًاؼرتاحاتفاًاخلاصةًبشأنًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةًاؾيتًتدعؿًاؾعؿؾقاتً
اؾزراعقةًادليمداؿةًؾألدرًؿـًأصوابًاحلقازاتًاؾصغريةً.وؼدًعؼدتًورذةًعؿؾًيفًقاوـديًيفًً 5-4ؿاقق/أقارًً2111
وؼدًتطرؼتًإىلًاؾـؼاطًاألربعًاؾماؾقةً:
 االحمقاجاتًاالدمنؿارقةًؾؾؿزارعًاألدرقة؛
 تطقّرًادرتاتقهقاتًاالدمنؿارًوؿدىًادمفداػفاًفذهًاحلاجات؛
 ؿشارؽةًؿـظؿاتًادلزارعنيًيفًإعدادًاؾرباؿجًاالدمنؿارقةًوتـػقذفا؛
 خطةًعؿؾًدلمابعةًورذةًاؾعؿؾ.
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ويفًادلـتد االجتؿاعي العادلي ًادلعؼقدًيفًداؽارًيفًػرباقر/ذلاطًً،2111اعمؿدتًؿـظؿاتًاجملمؿعًادلدـلًواحلرؽاتً
االجمؿاعقةًـداءًدا ؽارًضدًاالدمقالءًعؾكًاألراضلًاؾذيًادمـدًإىلًعددًؿـًادلؤمتراتًوادلـمدقاتًحقلًاالدمنؿاراتًيفً
األراضلًاؾقادعةًاؾـطاقً.وقدعقًفذاًاؾـداءًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًإىلًرػضًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول ًاؾيتً
قعمربفاًصـ دوقًاؾمضاؿـًاؾعادللًغريًذرعقةًوغريًؿالئؿةًيفًاالدمهابةًؾظافرةًاالدمقالءًعؾكًاألراضلً.وقرتلطًبذؾؽً
اؾـداءًػرضًحظرًحقازاتًاألراضلًعؾكًـطاقًوادع.
ً
مبادرة دقادات صػؼات األراضي ًفكً علارةًعـًذلؽةًؿـًاألوداطًاألؽادميقةًاؾيتًتطقّرًأدؾةًثابمةًؿـًخاللًحبقثً
ؿػصؾةًؿرتؽزةًعؾكًاؾعؿؾًيفًادلقدانًبشأنًاالؼمصادًاؾيقادلً،واؾشؤونًاإلقؽقؾقجقةًاؾيقادقةً،واالجمؿاعقةًاؾيقادقةً
ادلرتلطةًبصػؼاتًاألراضلًادلرتؽزةًعؾكًادلقادًاؾغذائقةًواؾقؼقدًاحلققيً،وادلعادنًواحملاػظةًعؾكًادلقاردً.ورػعتًادللادرةً
رؤافاًاألوؾقةًإىلًادلؤمترًاؾدوؾلًبشأنًاالدمقالءًعؾكًاألراضلًادلعؼقدًيفًؿطؾعًذفرًأبرقؾ/ـقيانًيفًجاؿعةًً.Sussex
وميؽـًاالرالعًعؾكًزبرجاتًادلؤمترًعؾكًادلقؼعًاؾماؾلًً.www.future-agricultures.org/land-grab.htmlوتعدً
ادللادرةًؾعؼدًؿؤمترًؿمابعةًيفً ًCornellيفًخرقػًعامًً،2112ؿعًاؾرتؽقزًعؾكًاؾنغراتًاألدادقةًوادلقاضقعًواؾلدائؾً
اجلدقدةًؾالدمقالءًعؾكًاألراضلً.
ً
دفؾّت ًجمؿوعات التصـقف الدولي لؾاربا ات وادلع ي باألرض واالدتثؿارات يف اجملؾس الدولي ًادلع ي بسقادات
التجارة الغذائقة والزراعقة ًعؼدًحؾؼةًدرادقةًعـًاؾيقاداتًيفًذبالًاالدمنؿارًباؾزراعةًواألراضلًيفًاجمؿاعًاؾؾهـةً
اؾمـيقؼقةًيفًآؾقةًاجملمؿعًادلدـلًعؼدتًيفًؼررلةً،إدلاـقاًؿـًً31ؿاقق/أقارًإىلًً2ققـقق/حزقرانًً.2111وؽانًاهلدفً
اؾرئقيلًؿـًاحلؾؼةًاؾدرادقةًحتدقدًاؾؼضاقاًاؾرئقيقة ًؿـًوجفةًـظرًاؾػالحنيً،واؾيؽانًاألصؾقنيً،واؾرعاةًاؾرحاؾةً
وصقاديًاألمساكًؾمطققرًادلؼرتحاتًبشأنًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةً.ودقؾلًذؾؽًأحداثًأخرىًملًحتددًبعدً.
قيعك ًإطار تؼققم وحوكؿة األراضي ًإىل ًبـاء ًذبؿقعة ًؿـ ًاؾلقاـات ًؾرصد ًؿؤذرات ًؿؾؽقة ًاألراضل ًؿعًؿرور ًاؾقؼتً
وإجراء ًتؼققؿ ًحلقؽؿة ًاألراضلً .وتيمؽؿؾ ًفذا ًاؾـفج ًاؾؽؿل ًعؿؾقات ًاؾمؼققؿ ًاؾـقعلً .وقـيؼ ًادلعفد ًاؾدوىل ًؾلوقثً
اؾيقاداتًاؾغذائقةًادللادرةًوفقًقعؿؾًؿعًؿـيؼلًاؾعؿؾًيفًاؾلؾدانًإلجراءًحبقثًربددةًوإذراكًاحلؽقؿات.
ً
وقـلغلًضؿانًاالتياقًؿعًاخلطقطًاؾمقجقفقةًؾؾؿـظؿةًبشأنًاحلؼًيفًاؾغذاءً،واإلعالنًاؾـفائلًؾؾؿؤمترًاؾدوؾلًؾإلصالحً
اؾزراعلًواؾمـؿقةًاؾرقػقةً،وادللادئًاؾيتًتقصّؾًإؾقفاًؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًبشأنًاحلؼًيفًاؾغذاء .
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ادلؾحق 2

ادلشاركة والشؽل واحملتو
قمضؿّـ ًفذا ًادلؾوؼ ًادلزقد ًؿـ ًاؾمػاصقؾ ًبشأن ًادلشارؽة ًيف ًعؿؾقة ًادلشاورة ًادلؼرتحة ًحقل ًؿلادئ ًاالدمنؿار ًاؾزراعلً
ادليؤولً،وذؽؾفًوؿضؿقـف.
أ -ادلشاركة
ً
مثّة ًاتػاق ًعام ًعؾك ًأن ًاحلقار ًال ًقزال ًغري ًؿؽمؿؾ ًبشأن ًؿلادئ ًاالدمنؿار ًاؾزراعل ًادليؤول ًوادللادئ ًاؾعاؿة ًيف ًفذاً
اخلصقصً.وؿـًاؾضروريًإجراءًعؿؾقةًتشاورًمبشارؽةًذاؿؾةًووادعةًيفًإرارًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًوعؾكًادليمقىً
اؾعادلل ًواإلؼؾقؿل ًواؾقرين ًؿـ ًأجؾ ًبـاء ًاؾنؼةً ،واؾشرعقةً ،وادلؾؽقةً .وجيدر ًأن ًتؽقن ًفذه ًاؾعؿؾقّة ًذاؿؾة ًإىل ًأؼصكً
احلدودًؾضؿانًمتنقؾًمجقعًأصوابًادلصؾوةًبصقرةًؿالئؿةًعؾكًؿنال:
 حؽقؿات ًاؾلؾدان ًاؾيت ًتمؾؼك ًاالدمنؿارات ً– ًالًدقؿا ًاؾلؾدان ًاألؽنر ًتضرراًباالدمنؿارًيف ًاألراضلًاؾقادعةً
اؾـطاقً–ًواؾلؾدانًادليمنؿرة؛
 ادلـظؿاتًاؾدوؾقةًوفلًتشؿؾًادلـظؿاتًاألصؾقةًاألربعً– ًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةً،واؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةً
اؾزراعقة ًواألوـؽماد ًواؾلـؽ ًاؾدوؾل ً– ًوغريفا ًمبا ًيف ًذؾؽ ًػرقؼ ًاؾعؿؾ ًاؾرػقع ًادليمقى ًادلعين ًبأزؿة ًاألؿـً
اؾغذائلًواؾمغذقةًوؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًادلعينًباحلؼًيفًاؾغذاء ؛ً
 اجملمؿع ًادلدـل ًؿـ ًخالل ًآؾقة ًاجملمؿع ًادلدـل ًوفل ًاآلؾقة ًادلعرتف ًبفا ًؾميفقؾ ًؿشارؽة ًادلـظؿات ًغريً
احلؽقؿقة ًوؿـظؿات ًاجملمؿع ًادلدـل ًيف ًزبمؾػ ًعؿؾقات ًجلـة ًاألؿـ ًاؾغذائل ًاؾعادللً .وقشؿؾ ًذؾؽ ًضؿانً
اؾمؿققؾ ًاؾؽايف ًإلجراء ًعؿؾقة ًؿيمؼؾة ًؾدؿج ًؿدخالت ًادلـظؿات ًغري ًاحلؽقؿقة ًوؿـظؿات ًاجملمؿع ًادلدـل ًيفً
عؿؾقةًاؾمشاورً.وجيدرًإدؿاجًؿـصاتًؿنؾًاؾشراؽةًؾمقدقعًاحلقارًبشأنًاحلقازاتًاؾقادعةًاؾـطاقًواؾلدائؾً
أقضاً؛
 اؾؼطاعًاخلاصًوفقًقشؿؾًاؾشرؽاتًاؾيتًتعؿؾًيفًاإلـماجًاؾزراعلًوصـادقؼًاالدمنؿارً.وقـلغلًادمؽشافً
اؾقدائؾًادللمؽرةًؾضؿانًادلشارؽةًاؾماؿةًواؾػاعؾةًؾؾهفاتًاؾػاعؾةًؽاػةًضؿـًاؾؼطاعًاخلاصًيفًعؿؾقةًاؾمشاور.
ب -الشؽل
ميؽـًأنًتعؽسًعؿؾقةًاؾمشاورًبشأنًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول ًاؾعؿؾقةًاؾيتًاـلنؼتًؿـفاًاخلطقطًاؾمقجقفقةً
اؾطقعقة ًبشأن ًاحلقؽؿة ًادليؤوؾةًحلقازة ًاألراضل ًوادلقارد ًاؾطلقعقة ًاألخرى ً(وؼد ًتضؿـت ًً 15عؿؾقة ًؿشاورة ًإؼؾقؿقةً
وؿقضقعقةًيفًغضقنًً16ذفراً)ً.
ً
وجيدر ًعؼد ًعؿؾقات ًتشاور ًإؾؽرتوـقة ًوجؾيات ًعاؿة ًبشأن ًاؾؼضاقا ًاؾرئقيقة ًاؾيت ًقـلغل ًاؾمقصؾ ًإىل ًاتػاق ًبشأـفاً.
وباؾماؾل ًقـلغل ًإـشاء ًحقّز ًعؿؾ ًإؾؽرتوـل ًعؾك ًؿقؼع ًجلـة ًاألؿـ ًاؾغذائل ًاؾعادلل ًحقث ًميؽـ ًإجراء ًادلشاوراتً
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ًادلعؾقؿات

ًووضع

ًاؾروابط

ًإىل

ًادلقؼع

ًاؾؼائؿً

اإلؾؽمقرـقة ًؿنؾ ًاالدملقاـات ًوتلادل
ً.www.responsibleagroinvestment.org
ً
وميؽـًعؼدًجؾيات ًعاؿةًتضؿًّاألررافًادلعـقة ًؽاػةًيفًروؿاًوميؽـًأنًتُدؿجًؽذؾؽًيفًادلشاورة ًاإلؼؾقؿقةًؾمقػريًػرصً
ربطفاًباألحداثًوادللادراتًاؾؼائؿة.
ج -احملتو
يفًحنيًميؽـًأنًتؽقنًاحلقازاتًاؾقادعةًاؾـطاقًادلقضقعًاؾرئقيلً،قـلغلًوضعًادلـاؼشاتًيفًاإلرارًاألمشؾًأليًـقعً
ؿـًاالدمنؿارًاؾزراعلًفقًاألـيبًؾضؿانًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً.وجيدًاؾـظرًيفًاؾلدائؾًعـًاالدمنؿارًاؾقادعًاؾـطاقً
يفًدقاقًادلشاوراتً.ووػؼاًًؾألفدافًاحملددةًادللمغاةًؿنؾًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً،وأؿـًاؾطاؼةً،واؾمىػقػًؿـًآثارًتغريً
ادلـاخً،دبمؾػًمناذجًاالدمنؿارًاؾيتًميؽـًأالًتمطؾبًحقازةًاألراضلًبؾًاؾعؿؾًجـلاًًإىلًجـبًؿعًادلـمهنيًاحملؾقنيً
عؾكًاألراضلًاؾيتًميؾؽقـفاً.ؽؿاًجيبًأالًتؼمصرًادلشاورات ًعؾكًؿـاؼشةًاالدمنؿارًاؾدوؾلًاخلاصًػؼطً،بؾًأقضاًً
االدمنؿارًاؾعامًواالدمنؿاراتًؿـًؼلؾًادلزارعنيًأـػيفؿ.
ً
ؿـًادلفؿًحتدقدًادلقاضقعًواألػؽارًاؾيتًملًتـدرجًيفًذبؿقعةًؿـًادللادئًاحلاؾقةًواؾيتًالًقزالًؿـًاؾضروريًاؾمطرقً
إؾقفاً .وؿـ ًفذه ًادلقاضقع ًتيققةًاؾـزاعات ًواؾلدائؾ ًؾؾزراعة ًعؾك ًـطاق ًوادع ًؾضؿان ًاإلـماج ًادليمدام ًؾؾؿقادًاؾغذائقةً
واؾزراعقةً،ودؿجًادللادئًيفًاؾمزاؿاتًاؾدولًمبقجبًاؾؼاـقنًاؾدوؾلًحلؼققًاإلـيانً،ودؿجًؼراراتًتمطؾبًؿقاػؼةًحرةً
ؿيلؼةًوؿيمـريةً،واؾشػاػقةًواؾرصدً.
قـلغلًأنًقشؿؾًاؾمشاورًؽذؾؽ:
 ػوقىًادللادئًاؾيتًوضعمفاًادلـظؿاتًاألربعًؿعًاألخذًبادللادئًاؾيتًوضعفاًأصوابًادلصؾوة ًؿنؾًادللادئً
اؾيتًوضعفاًؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًادلعينًباحلؼًيفًاؾغذاء؛
 حتدقدً"أصوابًادلصؾوة"ً(األذىاصًاؾذقـًتيمفدػفؿًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول)؛
 ؿيأؾةًؿاًإذاًؽانًقـلغلًأنًتؽقنًفذهًادللادئًخاضعةًإلؼرارًأوًؿقاػؼةًأوًدعؿًبأيًررقؼةًأخرىًؿـًؼلؾً
اجلؾيةًاؾعاؿةًؾؾهـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًو/أوًأيًجفازًرقادلًآخر.
ً
ويفًاخلطقةً2
 تـػقذ ًادللادئ ً( اؾرتوقجً ،واالتصاالتً ،وادلياعدة ًاؾمؼـقةً ،واؾقضع ًاؾؼاـقـلً ،واؾمقجقفات ًاؾعؿؾقةً ً ،وبـاءً
اؾؼدراتً،و"اؾمقدقؿ"ًوغريًذؾؽ).؛
 اؾـظرًيفًحقاػزًثابمةًوربددةًؾدعؿًاؾمـػقذ؛
 حتدقدًاؾلؾدانًاؾـؿقذجقةًحقثًميؽـً"اخملار"ًإؿؽاـقةًاؾمـػقذًوأثره؛
 إـشاءًررقؼةًؾؾؿمابعةً،واؾرصدًوادلياءؾةًؾضؿانًاؾمـػقذ؛
 إـشاءًررقؼةًإلعادةًاؾـظرًيفًؿراجعةًادللادئًبعدًتؼققؿًػعاؾقمفا.
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وقلؼكًؿـًادلؿؽـًتعدقؾًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًاؾصادرًعـًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةً
اؾزراعقةًواألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًوحتيقـفاًو/أوًادمؽؿاهلاًعـدًاؾضرورةًوعؾكًأداسًؿاًفقًعؿؾلً.وأيًتعدقؾًؿؼرتحً
قـلغلًأنًقؽقنًؿـلنؼاًًعـًعؿؾقةًاؾمشاورًادلؼرتحةًادلذؽقرةًأعالهًباؾمعاونًاؾقثقؼًؿعًادلـظؿاتًاألربعًاؾيتًفلًاؾقاضعةً
األدادقةًوؿعًادلـظؿاتًاؾيتًررحتًؿلادئًأخرىً.وؼدًأّؽدتًادلـظؿاتًاألربعًدعؿفاًاؾؽاؿؾًؾعؿؾقةًاؾمشاورًاؾيتً
تـظؿفاًاؾؾهـةً.
وتلؼكًادللادئًرقعقةًيفًرلقعمفاًوالًميؽـًباؾماؾلًأنًتعمربًؿؾزؿةً.غريًأـّفًقـلغلًتقػريًاحلقاػزًؾؾوؽقؿاتًواؾشرؽاتً
اخلاصةًادلعـقةًؾمأخذًبفذهًادللادئًيفًؿرحؾةًادباذًاؾؼراراتًوتـػقذفاً.

