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 العاملي الغذائي األمن جلنة

 التاسعة والثالثون  ةالدور

 0250 تشرين األول/أكتوبر 02-51 إيطاليا، روما،

 (د) البند خامسا

 آفاق املستقبل: االستثمارات الزراعية املسؤولة

 

 
اختصاصات  العضوية إلعداد العمل املفتوحةموعة جمل التشاورية العملية بعد مراعاتها لنتائج إن اللجنة، 

 :(االستثمارات مبادئ) ةاملسؤول ةالزراعي اتالستثمارا مبادئ وضع من أجل الغذائي األمن ضمن جلنة العملية
 ة سعاو ةـــــملكي وضمان لتطوير الغذائي األمن جلنة ضمن شاملة يةتشاور لعملية املقرتحةاالختصاصات  تقر( 1)

 ؛ةاملسؤول ةالزراعي اتالستثمارا ملبادئ النطاق
 مع الوثيق وبالتعاونحتت إشراف املكتب  العملية هذهتنفيذ الغذائي  األمن نةجل تتوىل أمانة أن على توافق ( 2)

 ؛االستثمارات بادئاملعنية مبالعضوية  جمموعة العمل املفتوحة
للمصادقة  الغذائي األمن جلنةإىل  العاملي الغذائي األمن جنةلل تشاوريةال عمليةال عن املنبثقة املبادئترفع  أن تطلب ( 3)

 ؛2512 ولاأل تشرين /كتوبرأ يف الواحدة واألربعني ادورته يفعليها 
 علىاملصلحة  أصحاب مجيع وتشجع ،االستثمارات بشأن مبادئ هلا املخطط للمشاورات اهلام الدور على تشدد ( 2)

 .العملية هذه يف نشطشكل ب ملشاركةا
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 معلومات أساسية- أوال

 بدء ،2515 تشرين األول/أكتوبر يفا السادسة والثالثني اليت عقدت دورته يف ،الغذائي األمن جلنة قررت- 1

 اجلارية العملية مراعاة مع الغذائي، األمن جلنة ضمن ،ةاملسؤول ةالزراعي اتالستثمارا مبادئ يف للنظر شاملة عملية

 منظمة بها تضطلع اليت واملوارد العيش كسب وسبل احلقوق حترتم اليتة املسؤول ةالزراعي اتالستثمارا مبادئ لوضع

 والبنك (األونكتاد)مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية و الدولي للتنمية الزراعية والصندوق (الفاو) والزراعة األغذية

 .الدولي

  :وخالل انعقاد الدورة السابعة والثالثني للجنة األمن الغذائي، أشار األعضاء إىل ما يلي -2

 األمن تعِزز الزراعة يف املسؤول لالستثمار مبادئ لوضع اللجنة إطار يف شاملة تشاورية عملية إطالق دعمت" 

 التشاورية العملية هذه يف األوىل اخلطوة بأن وتقر. املبادئ بهذه االهتمام نطاق ولتوسيع والتغذية الغذائي

 وبشأن وبنيتها، املستهَدفني ومتلقيها منها والغرض املبادئ هذه نطاق تشمل اختصاصات حتديد يف ستتمثل

 وضعتها اليت" الزراعة يف املسؤول االستثمار" مبادئ مثل - القائمة األطر مراعاة مع التشاورية، العملية شكل

 والبنك والتنمية، للتجارة املتحدة األمم ومؤمتر الزراعية للتنمية الدولي والصندوق والزراعة األغذية منظمة

 احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط على املوافقة بعد بسرعة التشاورية العملية هذه وستبدأ .الدولي

 عليها اإلشراف وسيتوىل الوطين الغذائي األمن إطار ضمن والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة

 مجيع ومبشاركة االستشارية عةاجملمو مع الوثيق وبالتعاون املشرتكة األمانة من مبساعدة اللجنة مكتب

 العملية وستسعى. فيها تنظر لكي اللجنة إىل املبادئ هذه تقديم بغية باألمر، املعنيني املصلحة أصحاب

 حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط مع والتكامل االتساق ضمان إىل التشاورية

 "الوطين الغذائي األمن إطار ضمن والغابات األمساك ومصايد األراضي،

 

 احليازات أصحاب يراعي الذي بـاالستثمار الصريح االعرتاف على حثت"وعالوة على ذلك، فإن اللجنة  -3

 هذا تعريف حبث وينبغي. الزراعة جمال يف املسؤول املؤسسي االستثمار متيز اليت املعايري من واحدا باعتباره الصغرية

 .1"الزراعة يف املسؤول االستثمار بشأن املشاورة خالل بالتحديد املصطلح

 

ات من أجل الستثمارا بادئمعنية مب املصلحة أصحابالعضوية متعددة  مفتوحةشئت جمموعة عمل أنوقد - 2

 بادئجمموعة العمل املعنية مبنظمتها  واحد يومدة ملبدأ ذلك حبلقة عمل و. شاملة يةتشاور لعمليةاختصاصات  إعداد

ذات الصلة  اجلارية املبادراتبشأن  املعلومات تبادل خالهلا مت ،2512 متوز/يوليو 2 يفالفاو  يفات الستثمارا

 إعدادخبصوص  الغذائي األمن جلنةيف  املصلحة أصحاب من واآلراء االقرتاحاتمجع و ،ةاملسؤول ةالزراعي اتاالستثمارب

نظمته جمموعة العمل املعنية  واحد ليوم اجتماع يف ونوقشت العملحلقة  نتائجوُجمعت . يةالتشاور عمليةاختصاصات ال

نظرت جمموعة و. يةالتشاور لعمليةا الختصاصات الرئيسية العناصرحددت فيه  متوز/يوليو 25يف ات الستثمارا بادئمب

  العضوية، املفتوحباالستناد إىل مساهمات من جمموعة العمل  أعد الذي العمل املفتوحة العضوية يف مشروع االختصاصات

                                                           
1
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 أيلول/سبتمرب 7يف  املكتب إىل وقدم ،أيلول/سبتمرب 6 يف شامل، زمين وإطار يةالتشاور عمليةال تفاصيل ذلك يف مبا

 .2512 األول تشرين/أكتوبر يف والثالثنيالتاسعة  ايف دورته الغذائي األمن نةجل عتمدهت لكي ،2512

 
 وضعمن أجل  الغذائي األمن جلنة ضمن شاملة تشاورية عمليةل املقرتحة ختصاصاتالا التالي اجلزء يف وترد- 5

 .ةاملسؤول ةالزراعي اتالستثمارا مبادئ

 

 املسؤولة الزراعية االستثمارات مبادئ لوضع املقرتحة الختصاصاتا

 الغرض-  لفأ

 املبادئ من جمموعةيف وضع  الغذائي األمن جلنة ضمنالتشاورية الشاملة  للعمليةنشودة امل النتيجةتتمثل - 6

 كاف غذاء يف للحق املطرد اإلعمال دعميف و والتغذية الغذائي األمنحتقيق  يف تساهم اليت ةيالزراع االستثمارات لتعزيز

 .الوطين الغذائي األمن سياق يف

 املبادئ املستهدفون مستخدمو- باء

دون منها أو يأو يستف الزراعية االستثماراتيف  ونشاركذين يال املصلحة أصحاب مجيع املبادئتستهدف - 7

 :ضمن مجلة أمور أخرى  ذلك يف مبايتأثرون بها، 

 االستثمارات؛ أصل ودول املضيفة الدول يف( واحمللية الوطنية ودون الوطنية) احلكومات( 1)

الصغار  املزارعني مثل ،(سواءال على ونواخلارجي الداخليون) والعام اخلاص نيالقطاع من ستثمرونامل( 2)

 والغرفواملشاريع اخلاصة  اخلاصة والشركات والتعاونيات املزارعني منظماتالكبار ووواملتوسطني 

 السلع، وجتار املالية واملؤسسات يةتقاعدعاشات الامل وصناديق الدولة وصناديقوالنقابات  التجارية

 ؛والشركات والشراكات

 واإلقليمية؛ الدولية املالية املؤسسات فيها مبا واإلقليمية، الدولية احلكومية ملنظماتا( 3)

 املدني؛ اجملتمع منظمات( 2)

 ؛واجلامعات البحوث منظمات( 5)

 املاحنة؛ اجلهات( 6)

 .ؤسساتامل( 7)

 صكال نوع- جيم

 القانون مبوجب القائمة اللتزاماتماشى وايت مبا وتطبيقها تفسريها وينبغي ملزمة، وغري طوعية بادئستكون امل- 8

. بالشكل الواجب الواجبة التطبيق والدولية اإلقليمية الصكوكمبوجب  طوعيةال تزاماتلالا مراعاة ومع والدولي، الوطين

 األمن جلنة قبل منإقرارها  ينبغيكما . وينبغي تفسري هذه املبادئ وتطبيقها وفقا للنظم القانونية الوطنية ومؤسستها

 .الغذائي
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 املبادئ طبيعة- دال

 مبادئ مثل القائمة، يةالتوجيه طراألبعني االعتبار  االستشارية العمليةستضعها  اليت املبادئأخذ ست -9

 التوجيهية اخلطوطو ،الدولي والبنك واألونكتاد الفاو وصندوق التنمية الزراعية وضعتها اليت الزراعيةاالستثمارات 

 واخلطوط ،الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية

 . الوطين الغذائي األمن سياق يف كاف غذاء يف للحق املطرد اإلعمال بشأن الطوعية التوجيهية

 

االستثمارات  فيها مبا ،2غذائيةال نظمالوالزراعية  القيمة سالسل يف اتاالستثمار أنواع مجيع بادئوستعاجل امل- 15

 واإلرشاد الزراعية لبحوثاالستثمارات يف ا ذلك يف مبا ،ومن أجلهم ومعهم املنتجني صغار قبل مناليت يتم القيام بها 

 .والكبرية واملتوسطة والصغرية واخلاصة، العامةو ،والداخلية اخلارجية االستثمارات وستشمل. التكنولوجيا ونقل
 
 :التالية األساسية االعتباراتأن تراعي  للمبادئ وينبغي- 11

 احليازات اإلنتاج الغذائي ألصحاب ذلك يف مبا الغذائية والنظم الزراعية القيمة سالسلل واسعال تنوعال (1)

 والتسويق؛ تجهيزالصغرية وال

 التكنولوجيا؛ ونقل والتطوير البحثب فيما يتعلق املنتجني لصغار اخلاصة واالحتياجات باملصاحل االعرتاف( 2)

 على سبيل ذلك يف مبا ،والثقافية واالجتماعية واالقتصادية البيئية اجلوانب على الزراعية االستثمارات أثر( 3)

 :اآلثار املرتتبة على احلصر ليسالذكر و

 األمن الغذائي والتغذية؛ ( أ)

 ؛منتجو األغذية (ب)

 السكان؛ من األشد ضعفا الفئات( ج)

 ؛العمل وظروف العمل فرص خلق( د)

 والفتيات النساء تواجهها اليت اخلاصة العراقيل ذلك يف اجلوانب املتعلقة باملساواة بني اجلنسني مبا( ـه)

 األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية من اخلطوط 5-2انظر )

 ؛(الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات

 الطبيعية؛ للموارد املستدام االستخدام يف املساهمة( و)

 اإلنتاجية الزراعية املستدامة؛ سنيحت( ز)

 الوصول إىل املوارد الزراعية املنتجة؛( ح)

 ؛أداء األسواق( ط)

 األسواق؛ إىلصغار املنتجني واجملهزين  وصولحتسني ( ي)

                                                           
2
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 احلوكمة الرشيدة املفضية إىل احلكومية غري الفاعلة اجلهات ومسؤوليات الصلة الدول ذات التزامات (2)

 األمن سياق يف كاف غذاء يف للحق املطرد اإلعمالو القائمة اإلنسان حقوق معايري مثللالستثمارات 

 احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية من اخلطوط 4باء و-3إىل القسمني  باالستناد) الوطين الغذائي

 ؛(الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة

 واملشاركة التشاور مثل هاوتيسري الرئيسية العناصر لتمكني اختاذ القرار وعمليات احلوكمة هياكل( 5)

 النزاعات؛ وتسويةومكافحة الفساد 

 املصلحة؛ أصحاب فيما بني والشراكة والتعاون التنسيق( 6)

احلكومية وغري احلكومية واألفراد عن  الفاعلة اجلهات ولتشجيع مساءلة راجعة االستثماراتمل لياتاآل( 7)

 املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية من اخلطوط 7و 4باء و-3األجزاء  باالستناد إىل) أعماهلم

 .(الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة

 

 :للمبادئ ينبغي ذلك على وعالوة- 12

 األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوطاالستناد إىل  (1) 

 دون االستثمارات، عن 12باجلزء  يتعلق فيما سيما وال ،الوطين الغذائي األمن سياق يف والغابات 

 ؛الطوعية التوجيهية اخلطوطصرحية إىل هذه  إشاراتضمن وت عليها، املتفق القضايا فتح إعادة 

 والقطاع ةاملسؤول اتاالستثمار مثلالشائعة االستخدام املصطلحات غرض هذه العملية وتوضيح  ( 2)

 ؛الصغرية احليازات أصحابات اليت تراعي واالستثمار املنتجني، وصغار اخلاص

 .[العاملية التجارة منظمة اختصاص حتتندرج ت اليت التجارية القضاياتناول  عدم] (3)

 

 للمشاوراتاملقرتحان  الزمين واإلطار عمليةال - هاء

 
ذين ال املصلحة أصحاب مجيع تشملأن و فتوحةم االستثمارات مبادئ لوضع يةالتشاور عمليةتكون ال أن ينبغي-  13

 والقطاع املدني اجملتمع ملنظماتناسبة امل املشاركة ضمان ينبغيكما . والشرعية امللكية لضمانيعتربون عامال أساسيا 

 االتفاقو أفريقيا، يف الزراعية للتنمية الشامل الربنامج مثل املبادراتو ،(األحجام مجيع من نوواملستثمر الشركات) اخلاص

 وأطر ،أفريقيا يف الزراعية االستثمارات منو منتدىو ،يف امليدان االقتصادي والتنمية التعاون منظمةو املتحدة، لألمم العاملي

 .البحوث ومؤسسات الوطنية،ات الستثمارا

 
 جلنةأخذ بزمامها ت اليتاألخرى  العمليات نخلصة ماملست الدروسسبان احل يف العملية هذهأخذ ت أن وينبغي- 12

 يف والغابات األمساك ومصايد األراضي حليازة املسؤولة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية اخلطوط مثل الغذائي األمن

 . العاملي االسرتاتيجي اإلطارو الوطين الغذائي األمن سياق
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يف  النظر ينبغيكما . ةيفعالالو ةطابستسما بالوأن ت والتفاوض التشاور يتلعمليبشكل صحيح أن خيطط  ينبغيو- 15

من إجراء  متكن اليت واإللكرتونية، ددةاحمل املصلحة أصحابمشاورات  أو/و عيةيضااملوو والوطنية اإلقليميةاملشاورات 

 ،املناسبة االجتماعات القائمة/املنتديات ماستخدينبغي ا ممكنا، ذلكيكون  حيثماو. ةاملصلح أصحاباحلوار متعدد 

 .ملبادئا مبرحلة إعداد دوري بشكل اعلم املصلحة أصحابإحاطة  وينبغي

 
جبميع  جدا مبكر وقت يفوالوثائق ذات الصلة مثل مشروع املبادئ مشاورة لل الزمين اجلدولإتاحة  وينبغي- 16

 .املصلحة أصحاب مجيع مشاركة من قدر أقصىملا فيه مصلحة ضمان اللغات الرمسية لألمم املتحدة 

 
جمموعة وبالتعاون الوثيق مع  املكتب إشراف حتت يةالتشاور عمليةال تنفيذ الغذائي األمن جلنة أمانةوستتوىل - 17

 . العمل املفتوحة العضوية املعنية مببادئ االستثمارات

 

 .املشاوراتإجراء  لتمكنيالكافية  والبشرية املالية املوارد تأمني وينبغي- 18

 

 : التالياملؤقت  الزمين اجلدول ويقرتح- 19

 

 

 اإلطار الزمين املهمة

بشأن  ملناقشة العمل األولي العضوية املفتوحة العمل جمموعةاجتماع 

 للمشاورات زمين جدول وإعداد املسودة صفر

 2512 الثاني تشرين/نوفمرب أوائل

 – 2512 تشرين الثاني/نوفمرب اد أمانة اللجنة ملسودة صفر بشأن مبادئ االستثمارات الزراعيةدإع

 2513 كانون الثاني/يناير

 2513 شباط/فرباير  ومكتب اللجنة العضوية العمل املفتوحةجمموعة  مناقشة املسودة صفر يف

 ومشاورات إلكرتونية ومشاورة املصلحة متعددة أصحاب مشاورات إقليمية

  القائمة اإلقليميةاملنتديات  /االجتماعاتيف 

 كانون/يناير - 2513 شباط/فرباير

 2512 الثاني

 2512 شباط/فرباير ملسودة أوىل  إعداد األمانة

 2512 آذار/مارس  ومكتب اللجنة العضوية جمموعة العمل املفتوحة مناقشة املسودة األوىل يف

 2512 متوز/يوليو -حزيران/يونيو النهائية بشأن النسخة للتفاوض روما يف العاملي انعقاد االجتماع

 2512 تشرين األول/أكتوبر إقرار املبادء العامة لالستثمارات الزراعية يف اجللسة العامة للجنة 

 

 البشرية املوارد تكاليف وستغطيدوالر أمريكي  205550555  أعاله ورد ما لتنفيذ املقدرة التكاليفتبلغ و- 25

 .ختارينامل للمشاركني السفر ونفقات االجتماعات وتنظيم

 


