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 ملخص الرئيس

 املسؤولة جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية باالستثمارات الزراعية

 3102سبتمرب/أيلول  32-32

 

. واملقصود املسؤولة باالستثمارات الزراعيةمتثل اهلدف من هذا االجتماع يف تبادل التعليقات بشأن املسودة الصفر املتعلقة 

من هذا امللخص الصادر عن الرئيس أن يكون مبثابة وثيقة ختامية الجتماع جمموعة العمل املفتوحة العضوية يسرتشد 

 اإلعداد الالحق للمسودة األوىل للمبادئ.يف بها يف املشاورات اإلقليمية و

 

للقضايا  االتعليقات اليت أدلي بها أثناء املناقشة العامة، بل جتميع وال يشكل ملخص الرئيس قائمة مستفيضة جلميع

متهيدية أن بعض األعضاء استطاعوا فقط تقديم تعليقات متت اإلحاطة علما بالرئيسية اليت حددها األعضاء واملشاركون. و

 هذا االجتماع.ل انعقاد فحسب قبالثة أسابيع أولية نظرا إىل أن النصوص مبختلف اللغات كانت متاحة ثغري رمسية و

 

لتوصل إىل توافق موعات ااجملحتاول مل وتفصيل. زيد من الغري رمسية ملناقشة كل مبدأ مبمنفصلة ومت تشكيل جمموعات 

 املنفصلة ألن الوثيقةموعات اجمل عن موقفهم يفبعض األعضاء يعرب مل والنقاط اليت أثريت. بشأن أو التفاوض يف اآلراء 

اليت توصلت إليها نتائج الوترفق بهذا امللخص مواقفهم يف املشاورات املقبلة. وستدرج اقشة يف العواصم. زال قيد املنتال 

 لغتها األصلية.نفصلة بامل اتموعأجرتها اجملكل مناقشة 

 

 تعليقات عامة

 

بذولة ملواءمة تختلف رحب األعضاء واملشاركون بالعملية الشاملة املؤدية إىل النسخة احلالية من املسودة صفر واجلهود امل

 توقعات جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة.

 

 ملشاورات املقبلة.ميكن االستناد إليه بالنسبة إىل اأساس سليم وقد اعتربت املسودة صفر عموما أنها 

 

 بنوعية الرتمجة إىل العربية واإلسبانية. ةعلقاللغوية املتعض القضايا إىل بعدد من املشاركني ر اأشو
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 واللغة؟بنية من حيث اليف املتناول وثيقة تعترب املسودة صفر : هل 0السؤال 

 

 البنية

 

مففن املبففادئ واألدوار واملسففؤولياتا بأنهففا   8أجففزاء و 3وصففف بعففض األعضففاء واملشففاركني البنيففة العامففة احلاليففة     

 واضحة؛ يف حني اعترب آخرون البنية غري واضحة.

 

 :ما يلي وجهات نظر متباينةعرب عن اليت تاالقرتاحات تضمنت و

 ؛على حدةمبدأ فصل كل نهاية أو الواحد يف جزء يف معا جتميع "األدوار واملسؤوليات"  •

 ؛على حدةمبدأ بكل واحد أو االحتفاظ جزء املنطقي" يف األساس جتميع " •

 احلالي.بالوضع أو االحتفاظ  اواحد وتقليل عددهجزء يف عا هداف" ماأل" تختلفجتميع  •

 
علففى واألهففداف والتطبيففقا سففاس املنطقففي بففدأ واألامللكففل مبففدأ   ةاحلاليففبنيففة بعففض األعضففاء واملشففاركني الوصففف و

 .هوتقصريالنص أيضا تبسيط املشاركون . وشجع أنها تبعث على االرتباكبينما اعتربها آخرون شاملة، أنها 

 

يف  ؛بعض التداخلنظرا لوجود واحد جزء تطبيق" يف الواقرتح بعض األعضاء واملشاركني مجع "األدوار واملسؤوليات" و"

 احلالي.حني حبذ آخرون االحتفاظ بالوضع 

 

 لغةال

 

  لمبادئ.للز  املطوعي وغري ابع الطمراعاة الضرورة مت التشديد على 

 

ينما مل يعترب بللوثيقة؛  امللز طوعي وغري إىل الطابع النظر للغاية بال ةاللغة توجيهيورأى بعض األعضاء واملشاركني أن 

 أداة معيارية مبا فيه الكفاية.املسودة صفر  ونآخر

 

  لوثيقة.بالطابع املوجز لرحب آخرون بينما ؛ حمدود للغايةأن األسلوب بعض األعضاء واملشاركني واعترب 

 

 أكثر وضوحا.بشكل  الكبارو نيواملتوسطار املستثمرين الصغمسألة معاجلة  واقرتح بعض األعضاء

 

اليت وواستخدا  املصطلحات التوجيهية و ةصفيالواللغة تشوب التناقضات اليت إىل بعض األعضاء واملشاركني وأشار 

، واالمتثال لاللتزامات شارة إىل اللغة املتفق عليها دولياعلى ضرورة اإلكما مت التشديد إىل حد كبري ينبغي معاجلتها. 

 .تشكيل جمموعة تنسيق لغويهذه الغاية، اقرتح لبلوغ ولدول. اغري و لدولفاعلة من الجهات اللالدولية ذات الصلة 



 

3 

 ةاجملازر االستثمارات غري املسؤولة  معاجلة كل من األمور اثلغة لوصف آواقرتح بعض األعضاء واملشاركني إدراج 

 ةا،بينما أعرب آخرون عن تأييدهم للصياغة اإلجيابية احلالية.واملمنوع

 

  أهمية جعل مبادئ االستثمارات الزراعية املسؤولة سهلة االستخدا . وأبرز بعض األعضاء واملشاركني

 

ة اليت تساهم يف حتقيق األمن الغذائي يتعزيز االستثمارات الزراعاملتمثل يف املبادئ الغرض من وراء : هل 3السؤال 

 بشكل كاف ؟ نهمعرب ع دعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطينيف والتغذية و

 

 تضمنت ما يلي:اقرتاحات ب ونقد  آخرت، يف حني معرب عنه بشكل كافعض األعضاء واملشاركني أن الغرض رأى ب

 ؛هاعيشجمقابل عد  تستثمارات الالرتكيز على اهلدف الشامل املتمثل يف تعزيز ا زيادة •

 الرتكيز على األمن الغذائي والتغذية؛زيادة  •

ديد من العوامل اليت تسهم يف تعزيز األمن تشكل أحد العة يالستثمارات الزراعاإلقرار بأن ا زيادة •

 الغذائي والتغذية؛

إلعمال املطرد للحق يف غذاء ل ادعمومن أجلهم صغار املنتجني قبل االستثمارات من اإلقرار بزيادة  •

 كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين.

 

 يف االختصاصات ؟ما هو مبني طبيعة املبادئ على حنو عن اف كبشكل تعرب املسودة صفر : هل 2السؤال 

 
ن القضايا اليت وأبرز آخربينما االختصاصات، عن ف املسودة صفر تعرب بشكل كابعض األعضاء واملشاركني أن رأى 

 حتتاج إىل املزيد من االهتما  واليت تشمل:

 املنتجني؛صغار الرتكيز على وجهات نظر زيادة  •

 ؛نساءالرتكيز على وجهات نظر الزيادة  •

 الضعيفة؛ات الفئوجهات نظر الرتكيز على زيادة  •

سلسلة القيمة مبا يف ذلك مصايد األمساك والغابات واإلنتاج الزراعي غري كامل الرتكيز على زيادة  •

 الغذائي؛

 االستثمارات الزراعية املسؤولة؛تعرتض سبيل قوق أداة وليس عقبة ستند إىل احلالنهج املاعتبار  •

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة  املتفق عليها يف اللغةزيادة استخدا  املصطلحات و •

 .ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين حليازة األراضي

 
وتتمثل النقاط األخرى اليت مت إثارتها يف: الشباب، وتنمية القدرات، والعلو  ونقل التكنولوجيا، واستثمارات القطاع 

العا ، واألمن الغذائي األسري، وآليات املراجعة واملساءلة، وإعادة توجيه االستثمارات اجلارية، وتعزيز منظمات 

أهمية اتساق ولواسع النطاق حلقوق احليازة ومناذج االستثمار؛ املزارعني، ومعارف الشعوب األصلية، والنقل ا

 السياسات؛ واملخاطر املالية بالنسبة ألصحاب احليازات الصغرية.
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 : هل تعرب املسودة صفر بشكل كاف عن أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة املبينة يف االختصاصات ؟2ؤال الس

 
ر تعرب بشكل كاف عن االختصاصات، يف حني تقد  آخرون باقرتاحات رأى بعض األعضاء واملشاركني أن املسودة صف

 تشمل:

 ا؛1تقصري النص  انظر السؤال  •

توضيح دور الدول بشكل أكرب يف جماالت متكني السياسة العامة، واالستثمارات العامة، والسلع  •

 واخلدمات العامة والنظم التنظيمية؛

واإلقليمية واجلهات املاحنة الثنائية واملؤسسات نظرا ختصيص أدوار ومسؤوليات للمنظمات الدولية  •

 لذكرها يف أجزاء أخرى من الوثيقة؛

 عد  اإلشارة إىل املعاهدات الثنائية؛ •

عقود الرتكيز على معاجلة املسؤوليات لضمان املساءلة القانونية، وإعادة التفاوض على زيادة  •

 نتصاف القانونية وتدابري جرب الضرر والتعويض.اليت هلا آثار سلبية، والعدالة وسبل اال اتاالستثمار

 
 

 

 املنفصلةموعات نتائج اجملاألول:  لحقامل
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