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ً

 جلـة األمن الغذائي العادلي

 الدورة السابعة والثالثون

 2177تشرين األول /أكتوبر 22-71روما، 

ًالثامنالبـد 

 بشأن مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤول يف إطار جلـة األمن الغذائي العادلي ادلشاورةعؿؾقة 

ً

 بقان احملتويات

ًاؾػؼرات

7ً-1 ً  ًًًًًًادلؼدؿةً-ًأواًل

13ً-8ًًًًًًًًًاؾعؿؾقةًادلؼرتحة-ًثاـقًا

ًًحتدقدًاؾمطقراتًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًاؾؼائؿةًوادلرتلطةً-1ًًاخلطقةً

ً 11-8 ًًًًًًادليؤولباالدمنؿارًاؾزراعلً

ًًاؾيتًتـظؿفاًاؾؾهـةًبشأنًادلشاوراتعؿؾقةًً-2ًًًاخلطقةً

 13-11ًً     ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول

      ًًًً

15ً-14ً ًًًًًًًًادلقزاـقة-ًثاؾنًا
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فذهًاؾقثقؼة،ًوؼدًأجرىًؿشاوراتًً(اؾؾهـة)ًاؾعادللً،ًأعّدًـائبًرئقسًجلـةًاألؿـًاؾغذائلبـاًءًعؾكًرؾبًفقكةًادلؽمب

ًاؾمعؾقؼاتًاؾيتًرػعتًيفًاالجمؿاعاتًادلشرتؽةًبنيًفقكةً غريًرمسقةًؿعًاألررافًادلعـّقةًاألدادقةًوأخذًيفًاالعملار

ًاؾغذائلً ًباألؿـ ًادلعين ًادليمقى ًاؾرػقع ًاخلرباء ًؾػرقؼ ًاؾمقجقفقة ًاؾؾهـة ًاجمؿاعات ًويف ًاالدمشاري ًواؾػرقؼ ادلؽمب

ًواؾمغذقة ًاؾغذائلًيفًو. ًاألؿـ ًؿؽمبًجلـة ًفقكة ً/ؿاقق62ًواػؼتًعؾقفا 2111ًأقار .ً ًاؾوـظرتًذبؿقعة ػمقحةًادلعؿؾ

واؾقثقؼةًغريًؿؾزؿةًؿـًحقثً.ًغريًأـفاًغريًواردةًيفًفذهًاؾقثقؼة2111ًمتقزً/اؾعضققةًيفًودائؾًتـػقذًاالؼرتاحًيفًققؾقق

ادليؤولًيفًإرارًاؾؾهـةًاؾيتًدَمهريًبعدًاـعؼادًاؾدورةًاؾعاؿةًًاؾعؿؾقةًادلؼرتحةًؾؾمشاورًبشأنًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعل

اخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةً"وبعدًادلقاػؼةًعؾك2111ًًتشرقـًاألولً/اؾيابعةًواؾنالثنيًؾؾهـةًيفًأؽمقبر

ً.وفلًواردةًيفًفذهًاؾقثقؼةًؾؾعؾؿ".ًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرى

 
 

ً:ًقرجكًؿـًاؾؾهـة

ً

الدمنؿارًاؾزراعلًؾؿلادئًًإلعدادًيفًإرارًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًذاؿؾةًتشاورًعؿؾقةًإرالقً-

ًادليؤولً ًواؾمغذقةتعزز ًاؾغذائل ًؿؾؽّقمفاً،األؿـ ًـطاق ًوتقدقع ًؿؽمبً. ًفقكة ًاؾعؿؾّقة وتمقّؾكًفذه

ً ًوباؾمعاونًاؾقثقؼًؿعًاجملؿقعةًاالدمشارقة ًادلشرتؽة ًاألؿاـة ًوأصوابًادلصؾوةاؾؾهـة،ًمبياعدة

ً.ؽاػة،ًمتفقدًاًؾرػعًادللادئًإىلًاؾؾهـةًؾؾـظرًػقفا

ً

ـطاقًفذهًادللادئًواهلدفًًعؾكًاالتػاقًيفًتؽؿـًاؾشاؿؾةًاؾمشاورًعؿؾقةًيفًخطقةًأولًأّنًاعملارً-

ًوادليمػقدقـًوادلؼصقدقـ ًاؾؼائؿةًًؿـفا ًاؾمشاور،ًؿعًاألخذًباألرر ًوعؾكًذؽؾًعؿؾقة ًوفقؽؾفا ؿـفا

واؾصـدوقًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةً،ًوؼدًذاركًيفًوضعفاًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولوؿـفاً

واحرتامًاحلاجةًإىلًاحملاػظةًعؾكًاالتياقً،ًاؾلـؽًاؾدوؾل،ًواؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة،ًواألوـؽماد

ًاؾطقعقاؾؽاؿؾًوتػاديًاالزدواحقةًؿعً ًؼلؾًاؾلدءًاخلطقطًاؾمقجقفقة ًاؾيتًقـلغلًادلقاػؼةًعؾقفا ة

 .باؾمشاورًحقلًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول

 
 ادلؼدمة -أواًل

 

1ً-ً ًأزؿة ًؿـذ ًاؾزراعة ًيف ًباالدمنؿار ًاؾعادلل ًاالفمؿام ًًاؾغذاءؾػقرة ًعام ًاؾغذائلًًآثار2118ًيف ًاألؿـ ًعؾك عؿقؼة

ػعؾكًدلقؾًادلنال،ًتطرحًؿيأؾةًحقازةًاألراضلًاؾزراعقةًؿـًؼلؾًادليمنؿرقـًاألجاـبًأوً.ًواؾمغذقةًعؾكًادليمقىًاؾعادلل

ؽؾًاؼمصادقةًاحملؾقنيًعؾكًـطاقًوادعًيفًاؾلؾدانًاؾغـقةًبادلقاردًاؾطلقعقةًاؾيتًتعاـلًؿـًضعػًيفًحقؽؿةًاألراضلًؿشا

وؼدًرػعًعددًؿـً.ًؿـًاؾػؼرًواؾمـؿقةًيفًادلـارؼًاؾرقػقةواحلدًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقة،ًًػقؿاًقمعؾؼوؿؤديقةًوأخالؼقةً

ػضالًاجلفاتًادلعـقةًاؾصقتًؿطاؾلًاًمبلادئًأوًخطقطًتقجقفقةًأوًحمكًؿدوـاتًدؾقكًإلدارةًؿنؾًفذهًاالدمنؿارات،ً



CFS:2011/Inf.16 Rev.1  2 

 

 

ومثةًاتػاقًعامًبأّنًالًبّدًؿـًادباذًإجراءاتً.ًأػعالفذهًادللادئًإىلًًحتقلقًاؾدوؾلًإرارًعؿؾًأوًخطةًعؾكًاؾـطاعـً

ً.عؾكًأرضًاؾقاؼعًتمدفقرًبيرعةًاؾقضعـظرًاًإىلًأّنًًعاجؾة

 

تلدأًأن2111ًًتشرقـًاألولً/ػؼررتًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًيفًدورتفاًاؾياددةًواؾنالثنيًادلعؼقدةًيفًأؽمقبر-2ً

ؾعؿؾقةًاجلارقةًؾقضعً،ًضؿـًإرارًعؿؾًاؾؾهـة،ًؿعًاألخذًباؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولعؿؾقةًذاؿؾةًؾؾـظرًيفً

ؿـظؿةًاألغذقةًًاؾيتًتضطؾعًبفا،ً اؾيتًحترتمًاحلؼققًودلؾًؽيبًاؾعقشًوادلقاردًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول

،ًعّقـت2111ًؽاـقنًاألولً/دقيؿرب13ًويفً.ًواألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلواؾزراعة،ًواؾصـدوقًاؾعادللًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة،ً

ـائبًرئقسًاؾؾهـة،ًؾعؼدًؿشاوراتًغريًرمسقةًبفدفًحتدقدًخطةًررقؼHugo Verbistًًفقكةًؿؽمبًاؾؾهـةًاؾيقدً

ً.دلنؾًفذهًاؾعؿؾقةًاؾشاؿؾة

 
وجاءتًادلدخالتًؿـًجفاتًعدةًتشؿؾًػرـياًوأدلاـقاًواؾقالقاتًادلمودةًاألؿرقؽقةًواؾقابانًواؾربازقؾًودققيرا،ًًً-3

وجلـةًاؾمىطقطًاؾدوؾقةً،Action Aid Internationalًوؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعة،ًواؾلـؽًاؾدوؾل،ًوأوؽيػام،ًوؿـظؿةً

وذلؽةًؿـظؿاتًادلزارعنيًاؾرقػقنيًوادلـمهنيًاؾزراعقنيً،ًمؿعًادلدـلؿـظؿاتًاجملوًدلـظؿاتًغريًاحلؽقؿقةادلشرتؽةًبنيًا

اؾشلؽةًاؾدوؾقةً،ًواالئمالفًاؾدوؾلًؾألراضل،ًواحلرؽةًاؾدوؾقةًؾؾشلقلةًاؾزراعقةًواؾرقػقةًاؾؽاثقؾقؽقةيفًغربًأػرقؼقا،ًو

ادلشرتؽةًبنيًفقكةًادلؽمبًواجملؿقعةًوُأخذًؽذؾؽًباؾمعؾقؼاتًاؾيتًؼامًبفاًادلشارؽقنًيفًاالجمؿاعاتً.ًؾألغذقةًاؾزراعقة

واعمؿدتً.ًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةءًاؾؾهـةًاؾمقجقفقةًؾػرقؼًاخلرباًاالدمشارقةًواالجمؿاعاتًؿع

يتًوتيمـدًفذهًاؾقثقؼةًإىلًاؾقثقؼةًاؾ.2111ًأقارً/ؿاقق26ًـًفذهًادلـاؼشاتًققمًعفقكةًادلؽمبًاؾعؿؾقةًادلؼرتحةًادلـلنؼةً

ً.واػؼتًعؾقفاًفقكةًادلؽمب

 
4ً-ً ًأّن ًعؾك ًاالتػاق ًومّت ًفذه ًًلغقـلاؾعؿؾقة ًاؾمقجقف ًتقػري ًإىل ًتفدف ًؾؾوؽقؿاتًًاؾيقادلأن ًؿشرتك وػفؿ

أوًعؾكًاألؼؾً)اؾزراعةًأثرًإجيابلًًؼطاعًؾضؿانًأنًقؽقنًؾالدمنؿارًيفًوأصوابًادلصؾوةًاآلخرقـوادلـظؿاتًاؾدوؾقةً

ًغريًدؾيب ًئلًواؾمغذقةعؾكًاألؿـًاؾغذا( .ً ًقـلغلًأنًتأخذًيفًاالعملار ؿلادئًاالدمنؿارًوؾؽلًتؽقنًادلشاوراتًذاؿؾة

وادعةًوادللادئًذاتًاؾصؾةًاؾيتًوضعمفاًؿؤدياتًأخرىًبفدفًإعدادًذبؿقعةًؿـًادللادئًاؾعؿؾقةًًاؾزراعلًادليؤول

 .ؾشرعقةًوادلؾؽقةاؾـطاقًجلؿقعًأصوابًادلصؾوةًؾ

ً

ًادلشاوراتً-5ً ًاؾيابعةًواؾنالثنيًؾؾهـةًوؾقسًؼلؾًوجيدرًأنًتلدأ ًاؾؾهـةًبعدًاؾدورة اؾقادعةًاؾـطاقًضؿـًإرار

اؾيتًؿـًذأـفاًًواؾنروةًاؾيؿؽقة،ًواؾغاباتاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًًاعمؿاد

وخبالفًتؾؽً.ًرتّتلةًعؾكًفذهًاؾعؿؾقةأنًتؤثرًعؾكًػوقىًادلشاوراتًومشقؾقمفا،ًوباؾماؾلًعؾكًاؾمؽاؾقػًاحملمؿؾةًادل

بؾًقلؼكًادباذًؼرارً.ًجراءاتًؾؾؿقاػؼةًاؾرمسقةًعؾكًتؾؽًادللادئا،ًملًقمّؿًاالتػاقًعؾكًأيًاؾطقعقةًاخلطقطًاؾمقجقفقة

تؾؽًادللادئًأوًادلقاػؼةًعؾقفاًأوًدعؿفاًبأيًررقؼةًأخرىًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًاؾعاؿةًيفًًقـلغلًاؾمصدقؼًعؾكعؿاًإذاًؽانً

 .2112عامً

ً
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وقـلغلًاؾـظرًيفًتغقريًإدؿًادللادئًاؾيتًدمـلنؼًؿـًعؿؾّقةًاؾمشاورًاؾقادعةًاؾـطاقًضؿـًاؾؾهـةًؾؾمؿققزًاؾقاضحً-6ً

 .ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولبقـفاًوبنيً

ً

ألخذًاؾعؾؿًبأحدثًًأصوابًادلصؾوةقدًؿقعدًحؾؼةًدرادقةًتضّؿًؽؾًادلؿنؾنيًاؾدائؿنيًوغريفؿًؿـًودقمّؿًحتد-7ً

 .ادليمهداتًبشأنًاؾمؼدمًاحملرز

 
 العؿؾقة ادلؼرتحة- ثانقًا

 حتديد التطورات والعؿؾقات وادلبادرات الؼائؿة وادلرتبطة باالدتثؿارات الزراعقة ادلسؤولة:  1اخلطوة 

 
 ًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًادلرتلطةًباالدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾةًاحلاصؾةًضؿـًـطاقًعؿؾًتعّؼبًاؾمطقرات

جلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًوؿاًبعده،ًاؾيتًميؽـًأنًتيمىدمًؽؿدخالتًؾعؿؾّقةًاؾمشاورًاؾشاؿؾًيفًإرارً

ةًباالدمنؿارًودقـشأًؿؽمبًاؾؾهـةًذبؿقعةًعؿؾًؿػمقحةًاؾعضققةًؿعـّق(.2ًـظرًاخلطقةًا)عؿؾًاؾؾهـةً

وتعؿؾًاجملؿقعةًعؾكًأداسًؿدخالتًاألؿاـة،ًػموددًؿاًحتّؼؼًواجلفةًاؾيتًحؼؼمفً.ًادليؤولًيفًاؾزراعة

ؽؿاًجتؿعًاألدؾةً.ًوًاؾـمائج،ًوتيّؾطًاؾضقءًعؾكًاؾنغراتًادلملؼقةًوتعّززًاؾػفؿًاؾقاضحًألػضؾًادلؿاردات

ًاؾقاد ًاؾزراعل ًؾالدمنؿار ًواحملمؿؾة ًاؾػعؾقة ًاألثار ًاالجمؿاعلًعؾك ًاؾؼطاع ًعؾك ًاألرض ًيف ًاؾـطاق ع

اؾيتًقـلغلًًاؾرئقيقةًاؾؼضاقاوقياعدًذؾؽًيفًحتدقدً.ًواالؼمصادي،ًواؾلقكلًوعؾكًؿيأؾةًحؼققًاإلـيان

 اؾمطرقًهلا؛

 
 وقشّؽؾًفذاً.ًإـشاءًحّقزًعؿؾًعؾكًاإلـرتـتًؾملادلًادلعؾقؿاتًاإلؾؽرتوـقةًودبزقـًادلعؾقؿاتًذاتًاؾصؾة

ًؿـ ًجزءًا ًاؾزراعقةًًاحلّقز ًاالدمنؿارات ًؿلادئ ًعـ ًاؾؼائؿ ًبادلقؼع ًوقرتلط ًاإلؾؽرتوـل ًاؾؾهـة ؿقؼع

(www.responsibleagroinvestment.org)ً ًاؾذيًقدقره ًاؾمـؿقةً، ًأجؾ ًؾؾؿاسبنيًؿـ ًاؾعادلل اؾربـاؿج

 ؛اؾرقػقة

 
 ًاؾيتًد ًاؾمشاور ًعؿؾقة ًادلقزاـقةحتدقد ًعؾك ًادلرتتلة ًباآلثار ًاألخذ ًؿع ًباؾمػصقؾ ًاؾؾهـة ًمهرقفا وتعّدً.

 .ؾؾهـةًاؾمؽاؾقػًاؾمؼدقرقةًؾعؿؾقةًاؾمشاورًادلؼرتحةاؾعاؿةًؿاـةًاأل

ً

وقـلغلًأنًقؽقنًاالرتلاطًوثقؼًاًبنيًذبؿقعةًاؾعؿؾًادلػمقحةًاؾعضققةًادلعـّقةًباالدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾة،ً-8ً

،ًاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرىاؾعؿؾًادلعـّقةًبوذبؿقعةً

ًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةو ًػرقؼًادلشروعًاؾذيًجيريًاؾدرادةًعـًحقازةًػرقؼًاخلرباء ،ًالًدقؿا

 .األراضلًواالدمنؿارًيفًاؾزراعة

ً

ؿاًأنًتيمـدًإؾقفاًتشؿؾًًادلشاورةاؾؼائؿةًاؾيتًأرؾؼمفاًاؾؾهـةًأوًجفاتًأخرى،ًواؾيتًميؽـًؾعؿؾقةًًوادللادرات-9ً

ً:قفوؾؽـًالًتؼمصرًعؾًقؾل

http://www.responsibleagroinvestment.org/
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ًأ) )ً ًعؾك ًوادلقاردًاؾمػاوض ًاألراضل ًحلقازة ًادليؤوؾة ًاحلقؽؿة ًبشأن ًاؾطقعقة ًاؾمقجقفقة اخلطقط

تشرقـً/ادلؼررًاعمؿادفاًيفًدورةًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًاؾيابعةًواؾنالثنيًيفًأؽمقبرًاؾطلقعقةًاألخرى

 .2111األولً

ً

اؾذيًً تؼرقرًػرقؼًاخلرباءًاؾرػقعًادليمقىًعـًحقازةًاألراضلًواالدمنؿاراتًاؾدوؾقةًيفًاؾزراعة(ًب)ً

 .دريػعًإىلًدورةًاؾؾهـةًاؾيابعةًواؾنالثني

ً

ًج) ًتق( ًأن ًعؾك ًعؿؾ ًخطة ًواؾزراعة ًاألغذقة ًؿـظؿة ًعؾقفا ًاؾزراعقة،ًاػؼ ًؾؾمـؿقة ًاؾدوؾل واؾصـدوق

ً:واؾلـؽًاؾدوؾلًوفلًتشؿؾًواألوـؽماد

ً

(1)ًًً ًاؾعشرقـ ًذبؿقعة ًعؿؾقة ًإرار ًيف ًاألربع ًادلـظؿات ًؿارس)تؼارقر ًيف ًاألوؾل آذارً/اؾمؼرقر

ًققـقق2111 ًيف ًاؾـفائل ًواؾمؼرقر ،/ً ًـقػؿرب2111حزقران ًيف ًاؾعشرقـ ًذبؿقعة ًوؼؿة تشرقـً/،

ً(2111اؾناـلً

ً:األحداثًاؾيتًتمقؼعفاًادلـظؿاتًاألربعًؿنالً(2ً)

 ؛(2111آذارً/ؿارس2ً)ؿعًاؾؼطاعًاخلاصًًادلشاورة 

 ً ًواؾػؼر ًاألراضل ًبشأن ًاؾدوؾل ًؾؾلـؽ ًاؾيـقي ً)االجمؿاع 21ً-18واذـطـ،

 ؛(ـقيان/أبرقؾ

 ًًادلشاورة ًمنقًا ًاألؼؾ ًاؾلؾدان ًإدطـلقل،)ؿع ًمنقًا، ًاألؼؾ ًؾؾلؾدان ًادلمودة ًاألؿؿ ًؿؤمتر

 (.2111أقارً/ؿاقق11ً

ادللادئًؽؿاً"ًدبمرب"اخملارًمناذجًجترقفًادلـظؿاتًاألربعًؿعًاؾلؾدانًواؾؼطاعًاخلاصًحقثً(3ًً

وتؼدمًادلـظؿاتً.ًوميؽـًؾـمائجًفذهًاؾمهاربًأنًتـدرجًيفًعؿؾقةًاؾمشاور.ًبصقغمفاًاحلاؾقةفلً

ًاخملارهًألخذًاؾعؾؿ،ًؿعًحتدقدًدورًؽؾً ًاؾذيًدقمّؿ ًؾؾلؾدانًاؾـؿقذجقةًوادلػفقم األربعًخقارفا

 .وؾـًمتّقلًاؾؾهـةًفذهًاؾمهارب.ًؿـظؿةًؿـفا

ً

ً.بًالئوةًبادللادراتًاألخرىًادلشابفةًواؾعؿؾقاتًوادللادراتًذاتًاؾصؾة-األولقمضّؿـًادلؾوؼً-11ً

 

 مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤولتشاور اليت تـظؿفا الؾجـة بشأن عؿؾقة ال: 2اخلطوة 

 ً

اؾيتً)ؼائؿةًعؾكًادلشارؽةًوؼمًاًوقـلغلًأنًتيمـدًإىلًاؾعؿؾقاتًوادللادراتًاؾؼائؿةًًوؿـادلةًتيمغرقًعؿؾقةًذاؿؾةًً-11

ًجفاتًأخرى ًأو ًاؾؾهـة ًأرؾؼمفا .)ً ًعام ًأواخر ًادللادراتًيف ًفذه ًؿـ ًعدد 2111ًودقيمؽؿؾ ًاعمؿاد ًؿنؾ اخلطقطً،

ًاألخرى ًاؾطلقعقة ًوادلقارد ًاألراضل ًحلقازة ًادليؤوؾة ًاحلقؽؿة ًبشأن ًاؾطقعقة ًوعرضًاؾمقجقفقة ًاخلرباءً، ًػرقؼ تؼرقر

ًاؾزراعة ًيف ًاؾدوؾقة ًواالدمنؿارات ًاألراضل ًحقازة ًعـ ًادليمقى ًيفً اؾرػقع ًادلعؼقدة ًواؾنالثني ًاؾيابعة ًاؾؾهـة ًدورة إىل
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ً/أؽمقبر ًاألول ًـقػؿرب2111تشرقـ ًيف ًاؾعشرقـ ًذبؿقعة ًؼؿة ًوـمائج ،/ً ًاؾناـل ًاإلؼؾقؿقة2111ًتشرقـ ًوادلشاورات ،

ً ًاألربع ًادلـظؿات ًتعّدفا ًاؾيت ًاؾـؿقذجقة ًوادلشارقع ًواؾدرادات ًاؾدوؾل،ً)ادلمقؼعة، ًواؾلـؽ ًواألغذقة، ًاؾزراعة ؿـظؿة

ًواألوـؽماد ًاؾزراعقة، ًؾؾمـؿقة ًاؾدوؾل ً(واؾصـدوق ًاحلقار ًوذراؽة ًا)، ًادلؾوؼ ًعامً(1ـظر ًادللادراتًرقال ًؿـ ًوغريفا ،

2111. 

ً

،ًميؽـًؾعؿؾقةًاؾمشاورًاؾقادعةًاؾـطاقًأنًتملعًمنطًعؿؾقةًاؾمشاورًاؾيت2111ًتشرقـًاؾناـلً/ويفًذفرًـقػؿرب-12ً

ادلؾوؼًوقمضّؿـً.ًؾىطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرىوضعتًؾ

اؾمؿّعـًيفًاؾمػاصقؾًغريًأـّفًجيدرًبعؿؾقةًاؾمشاورًأنًتشؿؾًؿاًًزقادةًوقـلغل.ًتػاصقؾًعـًاؾعؿؾقةًادلؼرتحةًؾؾمشاور2ً

ً:قؾل

 ؾإلعدادًالجمؿاعات2111ًًاحملددةًيفًعامًًاؾؼضاقاًاؾرئقيقةاإلؾؽرتوـقةًاؾيتًتيمـدًإىلًًادلشاورات

 ذبؿقعةًاؾعؿؾ؛

 اإلؼؾقؿقة؛ًادلشاوراتيفًروؿاًوًادلشاورات 

حزقرانً/وققـقق2111ًتشرقـًاؾناـلً/اجمؿاعاتًتعؼدفاًذبؿقعةًاؾعؿؾًدلّدةًمخيةًإىلًعشرةًأقامًعؿؾًؽاؿؾةًبنيًـقػؿرب

 .2112متقزً/،ًوادمعراضًعامًؿػمقحًاؾعضققةًوادمؽؿالًادلـاؼشاتًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًحبؾقلًـفاقةًققؾقق2112

ً

 .إىلًدورةًاؾؾهـةًاؾناؿـةًواؾنالثنيًادلشاوراتترػعًـمائجًعؿؾقةً،2112ًتشرقـًاألولً/يفًأؽمقبر-13ً

 
 ادلقزانقة -ثالثًا

ً

يفًًعؾكًاألؼؾ،ً(2و 1اخلطقتانً)ًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولقـلغلًمتققؾًعؿؾقةًاؾؾهـةًؾؾمشاورًبشأنً-14ً

ًاؾيـمني2111ًعامً ًؿقزاـقةًاؾؾهـةًاألدادقةًؾػرتة ًإىلًأّن الًميؽـًأن2111ًً- ،ًؿـًؿقاردًؿـًخارجًادلقزاـّقةًـظرًا

تغطلًدقىًـشارنيًؾؾهـة،ًوؼدًمّتًحتدقدفؿاًباؾػعؾًوفؿاًتطققرًأداةًؾردؿًخرائطًإجراءاتًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةً

وباؾماؾلًتطرحًؿيأؾةًؿاًإذاًؽانً.ًادللًؾألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقةعؾكًادليمقىًاؾؼطريًوتطققرًإرارًاؾعؿؾًاالدرتاجيلًاؾع

يفًًاؾػعاؾةوقـلغلًحّثًاؾلؾدانًاألعضاءًعؾكًادليافؿةً.ًاؾشاؿؾةًادلشاورةباؾدعؿًادلاؾلًؾعؿؾقةًًنيؿؾمزؿًأصوابًادلصؾوة

 .ادلشاوراتفذهً

ً

ًؾؾعؿؾقةً-15ً ًاؾمؽاؾقػًاؾمؼدقرقة ًاؾعضققة ًادلػمقحة ًاؾعؿؾ ًؿؽمبًاؾؾهـةًوذبؿقعة ًإىلًفقكة ًاؾؾهـة ًأؿاـة ودمؼدم

ًاؾيابعةًواؾنالثني ًادللادراتً.ًاؾؼائؿةًعؾكًخطقتنيًبعدًإؼرارًاؾعؿؾقةًؿـًؼلؾًاؾؾهـةًيفًدورتفا وجتدرًاإلذارةًإىلًأّن

ويفًضقءًادليافؿاتًؿـًخارجًادلقزاـقةًاؾيتً.ًممّقؾةًؿـًؿقزاـقةًاؾؾهـة،ًغري1ًواؾمطقراتًادلىمؾػة،ًاحملددةًيفًاخلطقةً

 .ؿؤؽدغري2113ًً-2112اؾمؿققؾًؾػرتةًاؾيـمنيًًقظؾؿضؿقن،ًو2111ًأعؾـًعـفاًؿؤخرًا،ًقلدوًأّنًاؾمؿققؾًؾعامً
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 1ادلؾوؼً

ً

 مبادئ االدتثؿار الزراعي ادلسؤولخؾػقة تطوير - أ

ً

ًاؾيتًعؼدتًيفًالؽققالًيفًققـققًخالل ًاؾنؿاـقة ًاألؿـًاؾغذائلًيفًًزقادةًفدفب،ًو2119حزقرانً/ؼؿةًذبؿقعة تعزقز

ًيفًذؾؽًتأجريًاألراضلًًػإن"اؾعامل،ً ًادلمزاقد،ًمبا ًاؾعادلقة ًاالدمنؿاراتًاؾزراعقة ًاؾلؾدان،ًإذًالحظتًتقّجف ذبؿقعة

ًاؤوذر ًاؾدوؾقة ًوادلـظؿات ًاؾشرقؽة ًاؾلؾدان ًؿع ًباؾعؿؾ ًاؾـاؿقة، ًاؾلؾدان ًيف ًوأػضؾًًؾقضعفا ًؾؾؿلادئ ًؿشرتك اؼرتاح

ًاؾدوؾقة ًادلؿارداتًيفًذبالًاالدمنؿاراتًاؾزراعقة ًاؾعادللًإعالنًًصدر،2119ًتشرقـًاؾناـلً/ويفًـقػؿرب. ًاؾؼؿة ؿؤمتر

ًاؾغذائل ًاألؿـ ًيف حقل ًعؾكًاالدمؿرار ًؾقؤّؽد ًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةًًيفًروؿا ًؾمعزقز ًادللادئًوادلؿارداتًاجلقدة درادة

 .ادليؤوؾة

ً

واألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًؿعًاًؾمطققرًًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقة  وؿـذًذؾؽًاحلنيًتعؿؾًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعة،ًواؾصـدوق

ًادليؤول ًاؾزراعل ًؾالدمنؿار ًادللادئًادلؼرتحة ًؿـ ًذبؿقعة ًًوأصدرتًادلـظؿات. ًاألربعًؿشرتؽًة ً/ػرباقريف 2111ًًذلاط

ؿذؽرةً"صػفاًبق"ًالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًاؾيتًحترتمًاحلؼقق،ًودلؾًادلعقشة،ًوادلقاردؿلادئًؾ"ؾيلعةًًصقغةًذاؿؾة

ًاجلاري ًاؾعادلل ًاحلقار ًيف ًؾؾؿيافؿة ً"ؿـاؼشة .ً ًؿـفا ًادلـادلات، ًؿـ ًعدد ًادللادئًوـقؼشتًيف ًأحداثوعرضتًتؾؽ

ًاؾعاؿةجاـلقةًخاللً ًًاجلؿعقة ًادلمودة ًألػرقؼقا،ً(2119ًأقؾقل/ـققققرك،ًدلمؿرب)ؾألؿؿ ًاإلؼؾقؿقة ،ًوؿؤمتراتًادلـّظؿة

،ًوؿؤمترًاؾلـؽًاؾدوؾلًعـًاؾيقاداتً(2111ًؽاـقنًاألول/دقيؿربأقار،ً/ؿاقق)وآدقاًواحملقطًاهلادئ،ًواؾشرقًاألدـكً

ً ًباألراضل ًأبرقؾ)ادلمعؾؼة 2111ًًـقيان/واذـطـ، ًؿـ( ًوجلـة ًؾؾؿـظؿة ًاؾمابعة ًاؾيؾع (.2111ًًحزقران/ققـقق)مهات

ً ًحؼقق ًؿيأؾة ًادللادئًادلؼرتحة ًوتغطل ًاؾيؾقؿ،ًؿؾؽقة ًواحلؽؿ ًواؾشػاػقة، ًاؾغذائل، ًباألؿـ ًاجملازػة ًوعدم األراضل،

 .وادلشارؽة،ًواجلدوىًاالؼمصادقةًواالدمداؿةًاالجمؿاعقةًواؾلقكقةًةشاوروادل

ً

ًؽًاؾزراعلًادليؤولؿلادئًاالدمنؿارًوتيمىدمً ًاؾؼطاعًاخلاصًمقجقفحاؾقًا ًادلـظؿاتًاألربعًؾؾلؾدانًأو ًتقّػره غريًأّنً.

قيؾطًفذاًاؾضقءًعؾكًفذاًو.ًاؾعدقدًؿـًاحلؽقؿاتًاؾقرـقةًالًتطؾبًادلشقرةًوفلًتؼلؾًباالدمنؿارًاألجـيبًدونًذروط

 .احلاجةًدللادئًتميؿًبشرعقةًوؿؾؽقةًوادعةًاؾـطاق

ً

ًاؾيادد ًاؾدورة ًأؽمقبرويف ًيف ًادلعؼقدة ًاؾعادلل ًاؾغذائل ًاألؿـ ًؾؾهـة ًواؾنالثني ًاألول/ة 2111ًًتشرقـ ًإإػ، ًاؾؾهـة ذًن

ً"ًعؾؿًاًحارتأ ًؾقضع ًاجلارقة ًادليؤولباؾعؿؾقة ًاؾزراعل ًاالدمنؿار ًذاؾًؿلادئ ًؽيبًاؾعقشًحيي ًودلؾ ًاحلؼقق رتم

اؾمؼرقرًاؾـفائلًؾؾهـةًاألؿـً"ً)ًؾهـةاؾؿعًدورفا،ًؼررتًاؾشروعًيفًعؿؾقةًذاؿؾةًؾؾـظرًيفًادللادئًداخؾًًوادلقارد،ًومتشقًا

ً 2ً)26ًاؾغذائلًاؾعادلل،ًاؾػؼرة ًقـلغلًأنًتؽقنًاؾـمائجًًتؼدموملً((. ًوؿاذا ًاؾعؿؾقة ًفذه أيًتػاصقؾًعـًؽقػقةًإجراء

 .ادلمقخاة
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 العؿؾقات وادلبادرات ذات الصؾة -ب

ً

 :تطققرًادللادئًؾالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولًؿاًقؾلعـًأفؿقةًالًتؼؾًاؾعؿؾقاتًوادللادراتًاألخرىًاؾيتًًتمضؿـ

ً

ًؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًادلعينًباحلؼًيفًاؾغذاءً،ًاؼرتح2119حزقرانً/عؼبًؼّؿةًذبؿقعةًاؾنؿاـقةًيفًالؽققالًيفًققـقق

،ًاإلـيانًدلقاجفةًاؾموديًحلؼققؿـًادللادئًواؾمدابريًاؾدـقاًًذبؿقعةOlivier De Schutte  أوؾقػقفًديًذقترًاؾيقد

شرًعددًؿـًاؾدراداتًاهلاؿةًحقلً،ًـ2119ُوؼلؾًذؾؽ،ًيفًعامً.ًقزاتًوإجياراتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطايفًذبالًحقا

ادلعفدًاؾدوىلًؾؾلقكةًًؿيأؾةًحقازةًاألراضلًاؾعابرةًؾؾودودًؿـًؼلؾًادلعفدًاؾدوؾلًؾلوقثًاؾيقاداتًاؾغذائقة،ًوؿـًؼلؾ

،ًأّنًبعضًؿـًاؾدولًوادلـظؿاتًووػؼاًالدمشارة.ًوؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًواؾمـؿقة

ً.يفًصقغمفًاحلاؾقةًتػمؼرًإىلًاؾـفجًاؾؼائؿًعؾكًحؼققًاإلـيانًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤول

 
ًةاخلطوط التوجقفقة الطوعق .ً ًعام 2119ًؿـذ ًجتري ًأسباءًؿشاورات، ًمجقع ًًيف ًأجؾاؾعامل ًاًؿـ خلطقطًتطققر

ًاؾياددةًواؾنالثنيً.ًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقةًاألخرى ويفًدورتفا

ًأؽمقبر ًيف ً/ادلعؼقدة ًاألول ًً،2111تشرقـ ًاؾؾهـة ًاؾمقجقفقةًً"ذهعت ًاخلطقط ًإلعداد ًاؾشاؿؾة ًاؾعؿؾقة ادمؿرار

الدمـادًإىلًاؾعؿؾقاتًاإلؼؾقؿقةًاؾؼائؿةًبفدفًتؼدقؿًاخلطقطًاؾمقجقفقةًؾؽلًتـظرًػقفاًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًيفًبا اؾطقعقة

ًاؾيابعةًواؾنالثني ةًصقاغةًحنتًاحلؽقؿاتًوأصوابًاؾشأنًاآلخرقـًادلشارؽنيًيفًعؿؾق"ًـػيفويفًاؾقؼتً".ًدورتفا

ًاؾعؿؾقمني ًبني ًواؾمؽاؿؾ ًاالتياق ًضؿان ًعؾك ًاؾزراعقة ًاالدمنؿارات ًوؿلادئ ًاؾطقعقة ًاؾمقجقفقة ًاخلطقط ودمشؽؾً".

ًاألخرىا ًاؾطلقعقة ًاألراضلًوادلقارد ًادليؤوؾةًحلقازة ًبشأنًاحلقؽؿة ًاؾطقعقة ًاؾمقجقفقة ًادلمقؼعًًخلطقط ودؾقؾًاؾمـػقذ

عؾكً 1،ًاؾرتمجةًاؾػعؾقةًًؾؾؿلدأًخلطقطًاؾمقجقفقةادليؤولًؽيلقؾًؾمـػقذًاًبشأنًحقازةًاألراضلًواالدمنؿارًاؾزراعل

خلطقطًّػرًااوعـدًتق.ًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولؽؿاًميؽـًأنًتمداخؾًاخلطقطًاؾمقجقفقةًوغريفاًؿـً.ًاألرض

جيدرًاؾـظرًبدؼةًعؿاًإذاًؽانًاألخرى،ًًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًبشأنًاحلقؽؿةًادليؤوؾةًحلقازةًاألراضلًوادلقاردًاؾطلقعقة

وؾضؿانًاالتياقًبنيًاؾعؿؾقمني،ًعؾكًممنؾلًؽؾًػكةًؿـً.ًقـلغلًاؾعقدةًإىلًاخلطقطًاؾمقجقفقةًيفًبعضًادللادئًاألخرى

ًؽذؾؽًيفً اجلفاتًادلعـقةًادُلَؿنؾةًيفًذبؿقعةًاؾعؿؾًادلػمقحةًاؾعضققةًادلعـقةًباخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًأنًقشارؽقا

ًاؾع ًبادللادئذبؿقعة ًادلعـقة ًاؾعضققة ًادلػمقحة ًؿؾ .ً ًعؼدت ًوؼد ًالدمؽؿالًجؾية ًاؾعادلل ًاؾغذائل ًاألؿـ ًؾؾهـة عاؿة

2111ًًمتقزً/بشأنًاخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾطقعقةًيفًققؾققًادلػاوضات ًأقام 4وادمؿرتًدلدة عاؿةًؾؾهـةًًجؾيةودمعؼدً.

ً.تشرقـًاألولًؼلؾًاالعمؿادًاؾرمسلًيفًاؾدورةًاؾيابعةًواؾنالثني/ؽذؾؽًيفًأؽمقبر

 
عينًباألؿـًاؾغذائلًادلرباءًرػقعًادليمقىًاخلرقؼًُؽّؾػًػ.ًع ي باألمن الغذائي والتغذيةادلاربا  رفق  ادلستو  اخلريق ف

رؾلتًإىلً)...(ًإّنًاؾؾهـةً:ًاؾماؾلًاؾـوقغذائلًاؾعادللًعؾكًؿـًؼلؾًاؾدورةًاؾياددةًواؾنالثنيًؾؾهـةًاألؿـًاؾًواؾمغذقة

ً ًرػقعًادليمقىًادلعينًباألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقة ًإػرقؼًاخلرباء ًدرادات،ًتؼدم ًواؾنالثنيًاؾقفاجراء ًاؾيابعة ًيفًدورتفا

ً:ًاؾؼضاقاًاهلاؿةًاؾماؾقةًبشأن،ً(تشرقـًاألول/أؽمقبر)
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 ًاحلقازاتًاؾصغرية،ًمباًيفًذؾؽًاآلثارًاالؼمصادقةًواالجمؿاعقةًواؾلقكقةًأدوارًؽؾًؿـًؽلارًادلزارعنيًوأصواب

 وتؾؽًادلمعؾؼةًبادلياواةًبنيًاجلـيني؛

 ؛ادمعراضًاألدواتًاؾؼائؿةًاؾيتًمتؽـًردؿًخرائطًاألراضلًادلماحة 

ؿـً(4ً)26ًؾػؼرةًا)ًحتؾقؾًؿؼارنًألدواتًؿقاءؿةًاالدمنؿاراتًوادعةًاؾـطاقًؿعًادرتاتقهقاتًاألؿـًاؾغذائلًاؾؼطرقة

 (.تؼرقرًاؾؾهـة

ً

2111ًـقيانً/ويفًاؾرابعًؿـًأبرقؾ ًؾػرقؼً،ًوّزعتًاخمصاصاتًوفقؽؾقةًػرقؼًادلشروعًاؾذيًعقـمف ًاؾمقجقفقة اؾؾهـة

ًاؾزراعةاخلربا ًيف ًاؾدوؾقة ًواالدمنؿارات ًاألراضل ًحقازة ًدرادة ًؾقمقىل ًء ًادلشروعًوقمأؾػ. ًتقدلني:ؿـًػرقؼ ًؽاؿقال

Camilla Toulmin ً(ًادلمودة ًادلؿؾؽة ًاؾػرقؼ، ًبقـدرابانً،(ؼائدة ً(فقؾـدا)Prem Bindrabanًًبرقؿ وجانً،

وقمقىلًاؾربوػيقرً(.ًؽقـقا)Esther Mwangiًًوادنريًؿقاـغلً،(ػؾلني)ً Jun Saturnino Borrasداتقرـقـقًبقراس

ًفقؾـدا)Rudy Rabbingeًروديًرابقـغً ًؾػرقؼًادلشر( ًاؾمقجقفقة ًادمعراضًاؾؾهـة ًوعتقجقف ًاؾػرقؼًـيىةً. وأصدر

ثّؿًرػعًػرقؼًادلشروعً.ً،ًوؼدًرػعتًؾؾؿراجعةًؿـًؼلؾًخرباءًعربًادمشارةًإؾؽرتوـقة2111أقارً/أوؾقةًعـًاؾمؼرقرًيفًؿاقق

ًققـقق ًمبطؾع ًاؾمؼرقر ًؿـًؿشروع ًاؾـفائقة ً/اؾـيىة ًؿـًاخلارج2111ًحزقران ًخرباء ًدلراجعة ًذبددًا وواػؼتًاؾؾهـةً.

ًؿلاذرًريأثتوميؽـًأنًقؽقنًؾـمائجًفذهًاؾدرادةً.2111ًمتقزً/اءًعؾكًاؾمؼرقرًاؾـفائلًيفًققؾققاؾمقجقفقةًؾػرقؼًاخلرب

 .ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولبشأنًًادلشاوراتًؿضؿقنعؾكً

ً

،ًأعؾـتًذبؿقعةًاؾعشرقـًأـفاًتشهعًؽؾ2111ًتشرقـًاؾناـلً/يفًؼؿةًدقلًادلعؼقدةًيفًـقػؿرب.ًًجمؿوعة العشرين

ؽؿاًرؾلتًإىلًاألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًواؾصـدوقًاؾدوؾلً.ًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولاؾلؾدانًواؾشرؽاتًعؾكًدعؿً

ؾؾمـؿقةًاؾزراعقةًوؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًوغريفاًؿـًادلـظؿاتًاؾدوؾقةًادلعـقةًأنًتضعًخقاراتًؾمشهقعًاالدمنؿاراتً

ً ًادليؤوؾة ً/ؿارس)اؾزراعقة ًققـقق2111ًآذار ًاألوؾل، ً/ؾؾمؼرقر ًاؾـفائل2111ًحزقران ًؾؾمؼرقر ًبشأنً(. ًؾؾمؼارقر وميؽـ

االدمنؿاراتًاؾزراعقةًادليؤوؾةًاؾيتًأعّدتًجملؿقعةًؾعشرقـًأنًتـدرجًيفًعؿؾّقةًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًيفًحالًوجدتفاً

 .يمقىًاؾعادللاؾؾهـةًؼّقؿةًؿـًحقثًضؿانًاتياقًأػضؾًعؾكًادل

ً

ًالشراكة لتودق  نطاق احلوار بشأن احلقازات الوادعة الـطاق والبدائل اؾمواؾػً ،ًذّؽؾ2111ًـقيانً/يفًأبرقؾ.

ًاألراضل ًأجؾ ًؿـ ًًاؾدوؾل ًؾؾؿزارعني ًاإلؼؾقؿقة ًادلـظؿات ًؿع ًوادلـمهنيً)ذراؽة ًاؾرقػقني ًادلزارعني ًؿـظؿات ذلؽة

وادلـظؿاتًغريً(ً،ًوؽقبروػاماآلدققيًؾؾؿزارعنيًؿـًأجؾًاؾمـؿقةًاؾرقػقةًادليمداؿةالحتادً،ًوااؾزراعقنيًيفًغربًأػرقؼقا

وؼدًأرؾؼتً.ًإلرالقًاحلقارًبشأنًحقازاتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاقًواؾلدائؾ(ً،ًوأوؽيػام Action Aid )احلؽقؿقةً

ادلػمقحًاؾذيًقشؿؾًؿـًفّؿًاألذدًتأثرًاًؽرّدًؿلاذرًعؾكًاؾـؼصًيفًاؾمشاورًادلـّيؼًواحلقار2111ًًـقيانً/اؾشراؽةًيفًأبرقؾ

وبشؽؾًؿؾؿقسًأؽنر،ًتيعكًذراؽةًاحلقارًإىلًتعزقزً.ًوؾضؿانًاالدمهابةًادلالئؿةًؾمزاقدًاالدمنؿاراتًادلرتلطةًباألراضل

ػفؿًأػضؾًآلثارًاالدمنؿاراتًادلرتلطةًباألراضلًؿـًوجفةًـظرًؿيمىدؿلًاألراضلًاحملؾقني،ًوؽقػًميؽـًادمىدامً

ًذؾؽًيفً ًوجفاتًـظر ًيفًاالعملار ًتأخذ ًادمهابة ًؽؾفاًادلصؾوةأصوابًحتدقد ًو. ًعؿؾقاتًاؾمشاورًؼد ًؿـ ًعدد عؼد
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وتشؿؾًفذهً.2112ًو2111ًوؿـًادلؼررًعؼدًعددًؿـفاًيفًعاؿل2111ًًواالجمؿاعاتًؾؾؿهمؿعًادلدـلًاإلؼؾقؿلًيفًعامً

 :اؾعؿؾقاتًاؾمشاورقة

 
 ًيفًادلشاورات ًًاؾقرـقة ًقصؾ ًؿا ًإىل ًبؼقادة ًآدقا، ًيف ًبؾدان ًاؾرقػقةًًآدقاأربعة ًاؾمـؿقة ًأجؾ ؾؾؿزارعنيًؿـ

 ،ًواجمؿاعًآدققيًإؼؾقؿلًربمؿؾ؛ادليمداؿة

 ًؿـظؿاتًًادلشاورات ًواؾقدطكًبؼقادة ًواؾغربقة ًواجلـقبقة ًاؾشرؼقة ًيفًأػرقؼقا اؾقرـقةًيفًبؾدقـًيفًؽؾًؿـطؼة

 ادلزارعنيًاإلؼؾقؿقة؛

 أقارًوؿطؾعً/ادلعينًحبؼققًاؾـياءًباألراضلًوحقازاتًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاقًيفًأواخرًؿاققًؿؤمترًعؿقمًأػرقؼقا

ـًـؿـًؼلؾًؿـظؿةًادلعقـةًؿـًأجؾًاؾعؿؾًوأوؽيػامًعؼدًيفًـريوبل،ًؽقـقا،ًيفًاؾػرتةًؿ2111ًحزقرانً/ققـقق

 ؛2111حزقرانً/ققـقق2ًأقارًإىلً/ؿاقق31ً

 2112قؼقةًيفًؿطؾعًعامًاجمؿاعًتشاوريًعؾكًـطاقًاؾؼارةًاألػر. 
ً

ً ًؾألراضلوقيمؽؿؾ ًاؾدوؾل ًًاالئمالف ًاألراضل ًعؾك ًاؾمهارقة ًاؾضغقط ًعـ ًعادلقة ًاؾماؾلًا)درادة ًادلقؼع ـظر

www.commercialpressuresonland.org)  ؾؾلوقثًاؾزراعقةًؿـًًلؿرؽزًاؾمعاونًاؾدوؾوفقًؿؾمزمًؿعًأوؽيػامًو

اللًاؾنؿاـقةًعشرًجاؿعةًبرينًبرصدًؿشروعًعـًحقازاتًاألراضلًوادعةًاؾـطاقًخيفًًؿرؽزًاؾمـؿقةًواؾلقكةوًأجؾًاؾمـؿقة

ًادلاضقة ًاؾلقاـاتًيفًدلمؿرب.ًذفرًا ًأقؾقل/ودمـشر .ً ًواؾرصدًيفًعؿؾقةًًادلشاوراتوقـلغلًأنًتـدرجًـمائجًفذه واؾمؼارقر

ً.تشاورًاؾؾهـة

 :ةًؽذؾؽًعددًؿـًادللادراتًذاتًاؾصؾةًبشأنًادمنؿارًاؾؼطاعًاخلاصًيفًاؾزراعةًوفلًتشؿؾًؿاًقؾلومّث

 ً؛(اخلاضعةًؾؾؿراجعةًحاؾقًاًؾمعزقزًادلعاقري)ًادلؤديةًادلاؾقةًاؾدوؾقةؿعاقريًأداء 

 قائقةًذاتًاؾصؾةًؾؾؿصارف؛ادللادئًاالدم 

 ًعؿؾقةRuggie ًؾؾشرؽاتًوؿيأؾةًحؼققًاإلـيان؛ 

 ًادللادراتًادلمعددةًاجلفاتًادلعـّقة،ًؿنؾًادلائدةًادليمدقرةًبشأنًزقتًاؾـىقؾًادليمدامبعض. 
ً

ًاؾؼقياالؾمزامًًاخلطوط التوجقفقة لألراضي لالحتاد األفريؼيؽذؾؽ،ًتضؿـًبعضًادللادراتًاإلؼؾقؿقةًذاتًاؾصؾةًؿنؾً

 .باؾعؿؾقةًؿـًؼلؾًذبؿقعاتًؿـًاؾلؾدانًادلمأثرةًبشؽؾًخاص
ً

ًاؾعؿؾقاتًًذلؽاتًادلزارعنيًاألػرقؼقنيوتعؿؾً ًاؾيتًتدعؿ ًبشأنًاالدمنؿاراتًاؾزراعقة ًاخلاصة ًاؼرتاحاتفا عؾكًتطققر

2111ًأقارً/ؿاقق5ً-4وؼدًعؼدتًورذةًعؿؾًيفًقاوـديًيفً.ًاؾزراعقةًادليمداؿةًؾألدرًؿـًأصوابًاحلقازاتًاؾصغرية

ً:وؼدًتطرؼتًإىلًاؾـؼاطًاألربعًاؾماؾقة

 ؛ؿزارعًاألدرقةؿارقةًؾؾاالحمقاجاتًاالدمن  

 تطّقرًادرتاتقهقاتًاالدمنؿارًوؿدىًادمفداػفاًفذهًاحلاجات؛ 

 ؿشارؽةًؿـظؿاتًادلزارعنيًيفًإعدادًاؾرباؿجًاالدمنؿارقةًوتـػقذفا؛ 

 خطةًعؿؾًدلمابعةًورذةًاؾعؿؾ. 

http://www.commercialpressuresonland.org/
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اجملمؿعًادلدـلًواحلرؽاتً،ًاعمؿدتًؿـظؿات2111ًذلاطً/ؽارًيفًػرباقراادلعؼقدًيفًدًادلـتد  االجتؿاعي العادليويفً

ؽارًضدًاالدمقالءًعؾكًاألراضلًاؾذيًادمـدًإىلًعددًؿـًادلؤمتراتًوادلـمدقاتًحقلًاالدمنؿاراتًيفًااالجمؿاعقةًـداءًد

اؾيتًًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولوقدعقًفذاًاؾـداءًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًإىلًرػضً.ًاألراضلًاؾقادعةًاؾـطاق

وقرتلطًبذؾؽً.ًدوقًاؾمضاؿـًاؾعادللًغريًذرعقةًوغريًؿالئؿةًيفًاالدمهابةًؾظافرةًاالدمقالءًعؾكًاألراضلقعمربفاًصـ

 .عؾكًـطاقًوادعحظرًحقازاتًاألراضلًػرضًاؾـداءً

ً

علارةًعـًذلؽةًؿـًاألوداطًاألؽادميقةًاؾيتًتطّقرًأدؾةًثابمةًؿـًخاللًحبقثًفكًًمبادرة دقادات صػؼات األراضي

ةًعؾكًاؾعؿؾًيفًادلقدانًبشأنًاالؼمصادًاؾيقادل،ًواؾشؤونًاإلقؽقؾقجقةًاؾيقادقة،ًواالجمؿاعقةًاؾيقادقةًؿػصؾةًؿرتؽز

ورػعتًادللادرةً.ًادلرتلطةًبصػؼاتًاألراضلًادلرتؽزةًعؾكًادلقادًاؾغذائقةًواؾقؼقدًاحلققي،ًوادلعادنًواحملاػظةًعؾكًادلقارد

.Sussexًـقيانًيفًجاؿعةً/قالءًعؾكًاألراضلًادلعؼقدًيفًؿطؾعًذفرًأبرقؾرؤافاًاألوؾقةًإىلًادلؤمترًاؾدوؾلًبشأنًاالدم

وتعدً.www.future-agricultures.org/land-grab.htmlًوميؽـًاالرالعًعؾكًزبرجاتًادلؤمترًعؾكًادلقؼعًاؾماؾلً

اؾلدائؾًو،ًؿعًاؾرتؽقزًعؾكًاؾنغراتًاألدادقةًوادلقاضقع2112ًيفًخرقػًعامًً Cornellؿؤمترًؿمابعةًيفًؾعؼدًادللادرةً

 .ًاجلدقدةًؾالدمقالءًعؾكًاألراضل

ً

ادلع ي بسقادات ًاجملؾس الدوليباألرض واالدتثؿارات يف  جمؿوعات التصـقف الدولي لؾاربا ات وادلع يدفّؾتً

عؼدًحؾؼةًدرادقةًعـًاؾيقاداتًيفًذبالًاالدمنؿارًباؾزراعةًواألراضلًيفًاجمؿاعًاؾؾهـةًًالتجارة الغذائقة والزراعقة

اهلدفًؽانًو.2111ًحزقرانً/ققـقق2ًأقارًإىلً/ؿاقق31ً،ًإدلاـقاًؿـًؼررلةاؾمـيقؼقةًيفًآؾقةًاجملمؿعًادلدـلًعؼدتًيفً

ًاؾرئقيقةاؾرئقيلًؿـًاحلؾؼةًاؾدرادقةًحتدقدً حني،ًواؾيؽانًاألصؾقني،ًواؾرعاةًاؾرحاؾةًؿـًوجفةًـظرًاؾػالًاؾؼضاقا

ً.أخرىًملًحتددًبعدًأحداثودقؾلًذؾؽً.ًاالدمنؿاراتًاؾزراعقةًبشأنؼرتحاتًادلوصقاديًاألمساكًؾمطققرً

 
ًاؾقؼتًًإطار تؼققم وحوكؿة األراضيقيعكً ًاألراضلًؿعًؿرور ًؿؤذراتًؿؾؽقة ًاؾلقاـاتًؾرصد ًؿـ ًذبؿقعة ًبـاء إىل

ًاأل ًحلقؽؿة ًتؼققؿ ًراضلوإجراء ًاؾـقعل. ًاؾمؼققؿ ًعؿؾقات ًاؾؽؿل ًاؾـفج ًفذا ًوتيمؽؿؾ .ً ًؾلوقثًوقـيؼ ًاؾدوىل ادلعفد

 .ادللادرةًوفقًقعؿؾًؿعًؿـيؼلًاؾعؿؾًيفًاؾلؾدانًإلجراءًحبقثًربددةًوإذراكًاحلؽقؿاتًاؾيقاداتًاؾغذائقة

ً

ؿؤمترًاؾدوؾلًؾإلصالحًؾـفائلًؾؾوقـلغلًضؿانًاالتياقًؿعًاخلطقطًاؾمقجقفقةًؾؾؿـظؿةًبشأنًاحلؼًيفًاؾغذاء،ًواإلعالنًا

 . ؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًبشأنًاحلؼًيفًاؾغذاء،ًوادللادئًاؾيتًتقّصؾًإؾقفاًاؾزراعلًواؾمـؿقةًاؾرقػقة

 
  

http://www.future-agricultures.org/land-grab.html
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 2ادلؾحق 

 ادلشاركة والشؽل واحملتو 

 
ً ًعؿؾقة ًيف ًادلشارؽة ًبشأن ًاؾمػاصقؾ ًؿـ ًادلزقد ًادلؾوؼ ًفذا ًًادلشاورةقمضّؿـ ًاالدمنؿار ًؿلادئ ًحقل اؾزراعلًادلؼرتحة

 .ؿضؿقـفادليؤول،ًوذؽؾفًو

 
 ادلشاركة - أ

ً

ً ًبشأن ًغريًؿؽمؿؾ ًقزال ًال ًاحلقار ًأن ًعؾك ًعام ًاتػاق ًادليؤولمّثة ًاؾزراعل ًفذاًًؿلادئًاالدمنؿار ًيف ًاؾعاؿة وادللادئ

وؿـًاؾضروريًإجراءًعؿؾقةًتشاورًمبشارؽةًذاؿؾةًووادعةًيفًإرارًجلـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًوعؾكًادليمقىً.ًاخلصقص

ًواؾقرينً ًواإلؼؾقؿل ًأجؾاؾعادلل ًوادلؾؽقةًؿـ ًواؾشرعقة، ًاؾنؼة، ًبـاء ًأؼصكً. ًإىل ًذاؿؾة ًاؾعؿؾّقة ًفذه ًتؽقن ًأن وجيدر

 :عؾكًؿنالةًؿالئؿمجقعًأصوابًادلصؾوةًبصقرةًًاحلدودًؾضؿانًمتنقؾ

 ًًاؾيتًتمؾؼكًاالدمنؿارات ًً–حؽقؿاتًاؾلؾدان ًاألؽنر ًاؾلؾدان ًالًدقؿا ًيفًاألراضلًاؾقادعةًتضررا باالدمنؿار

 واؾلؾدانًادليمنؿرة؛ً–اؾـطاقً

 ًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعة،ًواؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةًً–ادلـظؿاتًاؾدوؾقةًوفلًتشؿؾًادلـظؿاتًاألصؾقةًاألربع

ً ًاؾدوؾل ًواؾلـؽ ًواألوـؽماد ًً–اؾزراعقة ًذؾؽوغريفا ًيف ًاألؿـًًمبا ًادلعينًبأزؿة ًادليمقى ًاؾرػقع ًاؾعؿؾ ػرقؼ

ً؛ احلؼًيفًاؾغذاءبًادلعينؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًوًواؾمغذقةاؾغذائلً

 ًادلد ًاجملمؿع ًآؾقة ًخالل ًؿـ ًادلدـل ًغريًاجملمؿع ًادلـظؿات ًؿشارؽة ًؾميفقؾ ًبفا ًادلعرتف ًاآلؾقة ًوفل ـل

ًاؾعادلل ًاؾغذائل ًاألؿـ ًزبمؾػًعؿؾقاتًجلـة ًيف ًادلدـل ًوؿـظؿاتًاجملمؿع ًاحلؽقؿقة ًضؿانً. ًذؾؽ وقشؿؾ

ًادلدـلًيفً ًوؿـظؿاتًاجملمؿع ًؿدخالتًادلـظؿاتًغريًاحلؽقؿقة ًؾدؿج ًؿيمؼؾة ًعؿؾقة ًاؾؽايفًإلجراء اؾمؿققؾ

درًإدؿاجًؿـصاتًؿنؾًاؾشراؽةًؾمقدقعًاحلقارًبشأنًاحلقازاتًاؾقادعةًاؾـطاقًواؾلدائؾًوجي.ًعؿؾقةًاؾمشاور

 أقضًا؛

 ًقشؿؾًاؾشرؽاتًاؾيتًتعؿؾًيفًاإلـماجًاؾزراعلًوصـادقؼًاالدمنؿار ًاؾؼطاعًاخلاصًوفق وقـلغلًادمؽشافً.

 .اعًاخلاصًيفًعؿؾقةًاؾمشاورؽاػةًضؿـًاؾؼطًاؾػاعؾةاؾقدائؾًادللمؽرةًؾضؿانًادلشارؽةًاؾماؿةًواؾػاعؾةًؾؾهفاتً

 
 الشؽل -ب

ًًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولميؽـًأنًتعؽسًعؿؾقةًاؾمشاورًبشأنً اخلطقطًاؾمقجقفقةًاؾعؿؾقةًاؾيتًاـلنؼتًؿـفا

ًاألخرى ًاؾطلقعقة ًاألراضلًوادلقارد ًادليؤوؾةًحلقازة ًبشأنًاحلقؽؿة ًتضؿـتً)ًاؾطقعقة 15ًًوؼد إؼؾقؿقةًًؿشاورةعؿؾقة

ً(.ذفرًا16ًوؿقضقعقةًيفًغضقنً

ً

ً ًإؾؽرتوـقة ًعؿؾقاتًتشاور ًعؼد ًًوجؾياتوجيدر ًبشأن ًاؾرئقيقةعاؿة ًبشأـفاًاؾؼضاقا ًاتػاق ًإىل ًاؾمقصؾ .ًاؾيتًقـلغل

ً ًإجراء ًميؽـ ًحقث ًاؾعادلل ًاؾغذائل ًاألؿـ ًجلـة ًؿقؼع ًعؾك ًإؾؽرتوـل ًعؿؾ ًحّقز ًإـشاء ًقـلغل ًادلشاوراتوباؾماؾل



CFS:2011/Inf.16 Rev.1  12 

 

 

ًؿنؾ ًاؾؼائؿًًاإلؾؽمقرـقة ًادلقؼع ًإىل ًاؾروابط ًووضع ًادلعؾقؿات ًوتلادل االدملقاـات

www.responsibleagroinvestment.org.ً
ً

اإلؼؾقؿقةًؾمقػريًػرصًًادلشاورةؽاػةًيفًروؿاًوميؽـًأنًُتدؿجًؽذؾؽًيفًًاألررافًادلعـقةعاؿةًتضّؿًًجؾياتوميؽـًعؼدً

 .ربطفاًباألحداثًوادللادراتًاؾؼائؿة

 
 احملتو  -ج

يفًحنيًميؽـًأنًتؽقنًاحلقازاتًاؾقادعةًاؾـطاقًادلقضقعًاؾرئقيل،ًقـلغلًوضعًادلـاؼشاتًيفًاإلرارًاألمشؾًأليًـقعً

ؾًعـًاالدمنؿارًاؾقادعًاؾـطاقًوجيدًاؾـظرًيفًاؾلدائ.ًؿـًاالدمنؿارًاؾزراعلًفقًاألـيبًؾضؿانًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقة

ووػؼًاًؾألفدافًاحملددةًادللمغاةًؿنؾًاألؿـًاؾغذائلًواؾمغذقة،ًوأؿـًاؾطاؼة،ًواؾمىػقػًؿـًآثارًتغريً.ًادلشاوراتًدقاقيفً

ادلـاخ،ًدبمؾػًمناذجًاالدمنؿارًاؾيتًميؽـًأالًتمطؾبًحقازةًاألراضلًبؾًاؾعؿؾًجـلًاًإىلًجـبًؿعًادلـمهنيًاحملؾقنيً

ًألراضلًاؾيتًميؾؽقـفاعؾكًا .ً ًجيبًأالًتؼمصر ًًادلشاوراتؽؿا ًاالدمنؿار اخلاصًػؼط،ًبؾًأقضًاًاؾدوؾلًعؾكًؿـاؼشة

 .االدمنؿارًاؾعامًواالدمنؿاراتًؿـًؼلؾًادلزارعنيًأـػيفؿ

ً

ادللادئًاحلاؾقةًواؾيتًالًقزالًؿـًاؾضروريًاؾمطرقًؿـًؿـًادلفؿًحتدقدًادلقاضقعًواألػؽارًاؾيتًملًتـدرجًيفًذبؿقعةً

ًإؾقفا .ً ًؾؾزراعة ًاؾـزاعاتًواؾلدائؾ ًادلقاضقعًتيققة ًوادعوؿـًفذه ًاؾغذائقةًًعؾكًـطاق ًؾؾؿقاد ًادليمدام ًاإلـماج ؾضؿان

ؿقاػؼةًحرةًاراتًتمطؾبً،ًودؿجًؼرمبقجبًاؾؼاـقنًاؾدوؾلًحلؼققًاإلـيانواؾزراعقة،ًودؿجًادللادئًيفًاؾمزاؿاتًاؾدولً

ً.،ًواؾشػاػقةًواؾرصدؿيلؼةًوؿيمـرية

 
 :قـلغلًأنًقشؿؾًاؾمشاورًؽذؾؽ

 ًؿنؾًادللادئًًأصوابًادلصؾوةػوقىًادللادئًاؾيتًوضعمفاًادلـظؿاتًاألربعًؿعًاألخذًبادللادئًاؾيتًوضعفا

 ؛ؿؼررًاألؿؿًادلمودةًاخلاصًادلعينًباحلؼًيفًاؾغذاءاؾيتًوضعفاً

 ً؛(ؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولذىاصًاؾذقـًتيمفدػفؿًاأل"ً)أصوابًادلصؾوة"حتدقد 

 ًًأوًؿقاػؼةًأوًدعؿًبأيًررقؼةًأخرىًؿـًؼلؾ ًؽانًقـلغلًأنًتؽقنًفذهًادللادئًخاضعةًإلؼرار ًإذا ؿيأؾةًؿا

 .أوًأيًجفازًرقادلًآخر/اجلؾيةًاؾعاؿةًؾؾهـةًاألؿـًاؾغذائلًاؾعادللًو

ً

 2ويفًاخلطقةً

 ً ًادللادئ ًوبـاءً)تـػقذ ً ًاؾعؿؾقة، ًواؾمقجقفات ًاؾؼاـقـل، ًواؾقضع ًاؾمؼـقة، ًوادلياعدة ًواالتصاالت، اؾرتوقج،

 ؛.(وغريًذؾؽ"ًاؾمقدقؿ"اؾؼدرات،ًو

 اؾـظرًيفًحقاػزًثابمةًوربددةًؾدعؿًاؾمـػقذ؛ 

 ًإؿؽاـقةًاؾمـػقذًوأثره؛"ًاخملار"حتدقدًاؾلؾدانًاؾـؿقذجقةًحقثًميؽـ 

 عة،ًواؾرصدًوادلياءؾةًؾضؿانًاؾمـػقذ؛إـشاءًررقؼةًؾؾؿماب 

 ًيفًؿراجعةًادللادئًبعدًتؼققؿًػعاؾقمفاًإلعادةًاؾـظرإـشاءًررقؼة. 
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اؾصادرًعـًؿـظؿةًاألغذقةًواؾزراعةًواؾصـدوقًاؾدوؾلًؾؾمـؿقةًًؿلادئًاالدمنؿارًاؾزراعلًادليؤولوقلؼكًؿـًادلؿؽـًتعدقؾً

وأيًتعدقؾًؿؼرتحً.ًفقًعؿؾلعؾكًأداسًؿاًوًادمؽؿاهلاًعـدًاؾضرورةًوأ/اؾزراعقةًواألوـؽمادًواؾلـؽًاؾدوؾلًوحتيقـفاًو

باؾمعاونًاؾقثقؼًؿعًادلـظؿاتًاألربعًاؾيتًفلًاؾقاضعةًادلذؽقرةًأعالهًقـلغلًأنًقؽقنًؿـلنؼًاًعـًعؿؾقةًاؾمشاورًادلؼرتحةً

ًوؿعًادلـظؿاتًاؾيتًررحتًؿلادئًأخرى ًاألدادقة ًاؾؽا. ًّأؽدتًادلـظؿاتًاألربعًدعؿفا ًاؾيتًوؼد ًاؾمشاور ؿؾًؾعؿؾقة

ً.تـظؿفاًاؾؾهـة

 
غريًأـّفًقـلغلًتقػريًاحلقاػزًؾؾوؽقؿاتًواؾشرؽاتً.ًوتلؼكًادللادئًرقعقةًيفًرلقعمفاًوالًميؽـًباؾماؾلًأنًتعمربًؿؾزؿة

ً.اخلاصةًادلعـقةًؾمأخذًبفذهًادللادئًيفًؿرحؾةًادباذًاؾؼراراتًوتـػقذفا


