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  حقوق اإلنسانجملس 
  الدورة الثالثة عشرة

   من جدول األعمال٣البند 
  تعزيز ومحاية مجيع حقوق اإلنسان، املدنية والسياسية واالقتصادية

   مبا يف ذلك احلق يف التنميةواالجتماعية والثقافية،

   دي شوترييهأوليفيتقرير املقرر اخلاص املعين باحلق يف الغذاء،     

  إضافة    

جمموعـة مـن    :  على نطاق واسع   ضيرااأل واستئجار   حيازةعمليات      
  للتصدي للتحدي الذي تطرحه حقوق اإلنسان املبادئ الدنيا والتدابري

  موجز    
ضافة إىل تقريره حتليالً لالجتاه الذي تسارع بعد أزمة أسعار األغذيـة            يقدم املقرر اخلاص يف هذه اإل       

  .ستئجار األراضي على نطاق واسعالعمليات حيازة :  واملتمثل يف٢٠٠٨على الصعيد العاملي يف عام 
 مليون هكتار من املزارع يف البلدان النامية قد ُشِملت منـذ عـام   ٢٠ و ١٥ويقدَّر أن ما بني       
وينظر املقرر اخلاص يف ما لذلك من تأثري حمتمل         .  مفاوضات مع مستثمرين أجانب     بصفقات أو  ٢٠٠٦

على حق اإلنسان يف الغذاء الكايف، ويذكّر بااللتزامات ذات الصلة باملوضوع املفروضة علـى الـدول                
  .مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان

 املبـادئ والتـدابري األساسـية       وباالستناد إىل هذا التحليل، يقترح املقرر اخلاص جمموعة من          
واملقصود من هذه املبادئ هو إتاحة معلومات تفيد يف املبـادرات           . املوجهة للدول املضيفة واملستثمرين   

الراهنة، مثل اعتماد منظمات دولية وإقليمية مبادئ توجيهية بشأن السياسات العامة واحلوكمة يف جمال              
 متتثل املفاوضات املؤدية إىل حيازة واستئجار األراضـي         ويتمثل هدفها األساسي يف ضمان أن     . األراضي

كما أهنـا ترمـي إىل      . لعدد من الشروط اإلجرائية، مبا فيها مشاركة اجملتمعات احمللية مشاركة مستنرية          
ضمان تقاسم املنافع تقامساً مناسباً، وتشترط عدم السماح يف أي ظرف كان بأن تعلو هذه الـصفقات                 

  .ما يتعلق حبقوق اإلنسانعلى التزامات الدول في
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  احملتويات
  الصفحة الفقـرات 

  ٣  ١٠-١  .....................................................................مقدمة  - أوالً  
  ٦  ١٤-١١  ....................................................................السياق  - ثانياً  
  ١٠  ٢٢-١٥  ................................................حق اإلنسان يف الغذاء الكايف  - ثالثاً  
  ١٤  ٢٨-٢٣  .............حقوق مستخِدمي األراضي، وحقوق الشعوب األصلية بوجه خاص  - رابعاً  

  ١٧  ٢٩  ......................................... حبقوق اإلنسانمتتع العمال الزراعيني  - خامساً  
  التفاوض على عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطـاق واسـع وحقـوق              - سادساً  

  ١٧  ٣٢-٣٠  ...............................................................السكان احملليني
  ١٧  ٣٠  .....................تقرير املصري ويف استغالل املوارد الطبيعيةاحلق يف   - ألف     
  ١٨  ٣٢-٣١  ..............الشفافية واملساءلة يف استخدام اإليرادات: احلق يف التنمية  -  باء     

  ١٩  ٣٣  ......................................................................خامتة  - سابعاً  
  املرفق  

  ٢١  املبادئ الدنيا يف جمال حقوق اإلنسان السارية على حيازة أو استئجار األراضي على نطاق واسع     
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  مقدمة  -أوالً 
، هـذه اإلضـافة إىل       دي شوتري  يهأوليفي املعين باحلق يف الغذاء،      يقدم املقرر اخلاص    -١

وتـستند اإلضـافة إىل     . ١٠/١٢ر جملس حقوق اإلنسان      السنوي املقدم مبوجب قرا    هتقرير
 وحظي باهتمام كبري من جانب طائفـة مـن          ٢٠٠٩يونيه  /حزيرانصدر يف   وثيقة  مشروع  

بشأن  إهلام الجتماع املائدة املستديرة الذي ُعقد       كان مبثابة مصدر   ، حيث أصحاب املصلحة 
 الدورة الرابعة والـستني     على هامش  ٢٠٠٩سبتمرب  /أيلول ٢٣يف   املسؤولتعزيز االستثمار   
  .)١(للجمعية العامة

لقد تسارعت عمليات احليازة واالستئجار على نطاق واسع بعد أزمة أسعار األغذية            -٢
ويبدو أن بعض أهم البلـدان املـستوردة لألغذيـة،          . ٢٠٠٨على الصعيد العاملي يف عام      

صدر ألغذيـة مـستقر      العاملية كم  واقواملصدرة لرؤوس األموال، قد فقدت ثقتها يف األس       
 صناديق االستثمار،   مبا يف ذلك  وما فتئ املستثمرون من القطاع اخلاص،       . وميكن التعويل عليه  

اإلضـافة  هذه ويقدم املقرر اخلاص يف . ينجذبون إىل الزراعة وما فتئوا يضاربون على املزارع  
ويـسعى  . لغـذاء ق يف اتقريره حتليالً عن كيف ميكن هلذه االستثمارات أن تؤثر على احلإىل  

قانون الدويل حلقوق اإلنسان، إىل     ال يف معرض تذكري الدول بالتزاماهتا مبوجب        املقرر اخلاص، 
 إىل انتهاكات حلق اإلنـسان يف       يةالستثماراتقدمي التوجيه لضمان أال تؤدي هذه االتفاقات        

  .الغذاء الكايف
قتـصادية   من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق اال          ١١بموجب أحكام املادة    ف  -٣

 القـضائية واالجتماعية والثقافية، تلتزم كل دولة بأن تكفل لكل شخص مشمول بواليتـها             
ـ  من الناحية التغذوية و    املناسب و الكايفساسي  األغذاء   ال مندىن  احلد األ الوصول إىل    أمون امل

حـق  احترام   إذ إهنا تقوم على      والتزامات الدولة ثالثية األوجه   . )٢( من اجلوع  حتررهلضمان  
 اجلماعـات قدرة األفراد و  ب املساسالدولة ملزمة بعدم    ف.  ومحايته وإعماله   يف الغذاء  إلنسانا

 وال سـيما  -نـع اآلخـرين   مب، و)االحترام(هذه القدرة حيثما ُوجدت  على تغذية أنفسهم    
). احلمايـة ( من النيل من هذه القدرة       -اجلهات الفاعلة من القطاع اخلاص مثل الشركات        

 ).إلعمالا(تعزيز قدرة األفراد على تغذية أنفسهم العمل فعلياً على الدولة إىل عى ْدوأخرياً، ُت

__________ 

منظمة األمم املتحدة لألغذيـة      و املستديرة حكومة اليابان والبنك الدويل    املائدة  شاركت يف ترأس اجتماع      )١(
 ٣١وشارك فيه   . صندوق الدويل للتنمية الزراعية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        وال) الفاو (والزراعة
 .  منظمة١٣وحكومة 

غـذاء  ال احلق يف    بشأن) ١٩٩٩(١٢ة والثقافية، التعليق العام رقم      ادية واالجتماعي انظر جلنة احلقوق االقتص    )٢(
 .١٤، الفقرة )١١املادة  (الكايف
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 املناقشة املتعلقـة    تُصّب يف لحق يف الغذاء دروس هامة      وُتستخلص من اإلطار العام ل      -٤
الزراعة قد يتيح فرصـاً     إىل  فقدوم املستثمرين   . راضي على نطاق واسع   األحبيازة أو استئجار    

ـ  حقوق اإلنـسان، كمـا       من منظور حتديات هامة   ال خيلو من    األمر  حمددة، لكن    شكل ُت
حـق  و. شاغالً خاصاً يف هذا الصدد األرضاملتعلقة ب قوق  احلاالستثمارات اليت قد تؤثر على      

 يف الغذاء ُينتهك عندما ُيحرم األشخاص الذين يعتمدون علـى األرض يف كـسب               اإلنسان
؛ افيةبدائل ك هلم  ول إىل األرض دون أن تقدم       معيشتهم، مبا يف ذلك رعاة املواشي، من الوص       

االنتقال إىل إنتاج الغذاء    ب األسعار   تأثريوعندما يكون الدخل احمللي غري كاف للتعويض عن         
ما يدخل األسواق ألغراض التصدير؛ وعندما تنخفض إيرادات صغار املزارعني احملليني بسبب        

ُتنشأ قدرة على املنافسة و   أكثر   عة النطاق له   يف مزارع واس   ُتنتجأغذية بأسعار خبسة    احمللية من   
 عند إبرام اتفاقات تتعلق حبيـازة أو اسـتئجار          ،يتعني على الدول   و .بفضل قدوم املستثمرين  

أراض على نطاق واسع، أن تراعي حقوق مستخدمي األرض احلاليني يف مناطق االستثمار،             
 تسترشد الدول باحلاجـة إىل      كما ينبغي أن  . مني يف املزارع  وكذلك حقوق العمال املستخدَ   

  .تنميةال يف هميف تقرير املصري وحقالسكان احملليني ضمان حق 
د إىل قـانون    عدداً من املبادئ اليت تـستن     يف مرفق هذا التقرير     قدم املقرر اخلاص    وي  -٥

منظمـات  ، مثل اعتماد    الراهنةاملبادرات  إتاحة معلومات تفيد يف     بغية  حقوق اإلنسان احلايل    
ولكـن  . يف جمال األراضي  واحلوكمة  العامة  سياسات  المبادئ توجيهية بشأن    قليمية  دولية وإ 

يعملوا ل هذه املبادئ التوجيهية     ينتظروا حىت اعتماد  يتعني على كل من الدول واملستثمرين أال        
زمة أيضاً بتنظيم    املستثمرين من القطاع اخلاص مل     منشأكما أن بلدان    . وفقاً حلقوق اإلنسان  

 الدولة املضيفة غري مستعدة أو غـري        بدتاملستثمرين يف اخلارج، وال سيما إذا       سلوك أولئك   
املعـين  ويتعني على بنوك التنمية، مبا فيها البنك الدويل، وذراعه          . )٣(قادرة على القيام بذلك   

قـوق  الدويل حل قانون  الملؤسسة املالية الدولية، وهي مؤسسات ملزمة ب      اأي  القطاع اخلاص،   ب

__________ 

) ٢٠٠٠(١٤ة والثقافية، التعليقني العامني رقـم       جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي   على سبيل املثال    انظر   )٣(
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق      ١٢املادة  (وغه  املتعلق باحلق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بل         

املادتـان  (املتعلق باحلق يف املاء     ) ٢٠٠٢(١٥، والتعليق رقم    ٣٩، الفقرة   )االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
أن "، تؤكد اللجنة على أنه يتعني على الدول األطـراف   ١٤ويف التعليق العام رقم     . ٣١، الفقرة   )١٢ و ١١

احملمي مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية        [ من انتهاك هذا احلق      متنع أطراف ثالثة  
يف بلدان أخرى، إذا كانت تستطيع التأثري على أطراف ثالثة من خالل وسائل قانونية أو سياسية،                ] والثقافية

ة القـضاء علـى التمييـز       وباملثل، دعت جلن  " وفقاً ألحكام ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل الساري       
اختاذ التدابري التشريعية أو اإلدارية املالئمة ملنـع مـا تقـوم بـه              "... ، كندا إىل    ٢٠٠٧العنصري يف عام    

الشركات عرب الوطنية املسجلة يف كندا من أعمال تؤثر سلبياً يف التمتع حبقوق الشعوب األصلية املوجـودة                
نة الدولة الطرف بأن تستكشف سبالً ملساءلة الشركات        وبوجه خاص، توصي اللج   . يف أقاليم خارج كندا   

انظر أيضاً تقرير املمثـل اخلـاص       ). ١٧، الفقرة   (CERD/C/CAN/CO/18" عرب الوطنية املسجلة يف كندا    
لألمني العام املعين مبسألة حقوق اإلنسان والشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال التجاريـة               

A/HRC/8/5) ٩١، الفقرة(. 
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 أي استثمار واسع النطاق     لدعم فوراً   تشترط، أن   )٤(ن القانون الدويل العام   اإلنسان كجزء م  
 فهـي   اختياريـة، وهذه املبادئ ليـست     . يف املزارع االمتثال للمبادئ الدنيا املوصوفة أدناه      

  . املعايري الدولية القائمة يف جمال حقوق اإلنسانمستمدة من
حالياً مبادرة، بالتعـاون مـع      ) الفاو( لألغذية والزراعة منظمة األمم املتحدة    تنفذ    -٦

شركائها، مبن فيهم موئل األمم املتحدة، والبنك الدويل، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،            
وكمـة  احل وضع مبادئ توجيهية طوعيـة بـشأن        علىواحلكومات، واجملتمع املدين، للعمل     

ة وضـع هـذه املبـادئ       وعملي.  حيازة األرض واملوارد الطبيعية األخرى     يف جمال سؤولة  امل
متلك زمام املبادئ التوجيهية،    بناء  التوجيهية هي عملية شاملة جامعة، وهي عملية تسعى إىل          

واملقرر اخلاص يـدعم    . وال سيما من جانب الدول، من خالل عدد من املشاورات اإلقليمية          
ناه واملوجزة يف   وينبغي اعتبار املبادئ الدنيا حلقوق اإلنسان املدرجة أد       . هذه العملية بالكامل  

؛  من املبادئ التوجيهية التشغيلية    مرفق هذا التقرير مبثابة ضمانات دنيا ال مبثابة بديل عن مزيد          
شأنه يف ذلـك شـأن       واملقرر اخلاص، .  التشغيلية تتنافس مع هذه املبادئ التوجيهية    فهي ال   
 من املستثمرين    يعتقد أن من مصلحة اجلميع سواء كانوا       ألغذية والزراعة وشركائها،  امنظمة  

اسـتثماراً  األرض  يف  ستثمار  يكون اال أو الدول املضيفة، أن     ) من القطاعني العام أو اخلاص    (
. ةاالجتماعيماً ورمبا أدى إىل ازدياد الرتاعات       مستداهذا االستثمار   ن  ولن يك فوإال  . الًمسؤو

 مشوالً تـؤدي إىل     وينبغي النظر إىل هذه املبادئ على أهنا تسهم يف عملية أوسع نطاقاً وأكثر            
  . فصلة، وهو أمر يرحب به املقرر اخلاصاملتشغيلية التوجيهية البادئ املوضع مزيد من 

أوالً، ينبغي أال تؤدي املناقشة بشأن حيازة       . وجيدر يف هذا الصدد إيراد ثالثة شروط        -٧
ـ   وهي مناقشة تسعى هذه اإلضافة إىل        ،نطاق واسع على  راضي  األأو استئجار    ا اإلسهام فيه

 استئجار املزارع   و، إىل صرف أنظارنا عن التسليم بأن التسارع حنو حيازة أ          مفيدةعلومات  مب
فقد فشلنا يف املاضي يف االستثمار بـصورة        .  فشلنا حنن   بعيد إىل حد مرّده  يف البلدان النامية    

. راءصحيحة يف التجارة والتنمية الريفية يف البلدان النامية، وال سيما يف أفريقيا جنوب الصح             
تسترتف خمزونـات امليـاه      الوفشلنا يف تعزيز سبل اإلنتاج الزراعي اليت ال تستنفد التربة و          

وإننا نفشل اليوم يف إنشاء أسواق عاملية للسلع الزراعية تعمل بـصورة صـحيحة              . اجلوفية
السعي إىل حتسني تنظيم اتفاقات     قد يكون من غري املربر       و . أكرب تعويالًوميكن التعويل عليها    

راضي على نطاق واسع دون التصدي أيضاً، علـى وجـه الـسرعة،             األحيازة أو استئجار    
  .  مستصوبلظروف اليت جتعل مثل هذه االتفاقات تبدو وكأهنا خيارل

__________ 

منظمة الصحة العامليـة   املربم بني ١٩٥١مارس  /آذار ٢٥حمكمة العدل الدولية، تفسري االتفاق املؤرخ        )٤(
، ٩٩-٨٩، الـصفحات    ٧٣، الـصفحة    )١٩٨٠ديسمرب  /كانون األول  ٢٠(ومصر، رأي استشاري    

مـات  املنظمات الدولية هي من أشخاص القانون الدويل وهي هبذه الصفة ملَزمة بـأي التزا             ("،  ٣٧الفقرة  
 ...").تفرض عليها مبوجب القواعد العامة للقانون الدويل 
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علـى    على احلاجة إىل أن تدعم النظم الزراعية       يصر املقرر اخلاص    ما انفك وثانياً،    -٨
وال ميكن تربيـر االسـتثمارات إال إذا        . ت احمللية سبيل األولوية إنتاج الغذاء لتلبية االحتياجا     

كانت قادرة على حتسني األمن الغذائي احمللي من خالل زيادة اإلنتاج وخدمـة األسـواق               
وهذا هو . احمللية، ويف الوقت نفسه جتنب ازدياد أوجه الالمساواة يف الدخل يف املناطق الريفية          

 من جمموعة ٨، بصفة خاصة، املبدأ يسترشد بهي الشاغل فيما يتعلق باألمن الغذائي احمللي الذ    
  . املبادئ املدرجة يف مرفق هذا التقرير

وهـذا  .  املقرر اخلاص على أن املبادئ املدرجة يف املرفق هي مبادئ دنيا     صّروثالثاً، يُ   -٩
متثـل  ا وإن بالضرورة حىت    يكون مربراً يعين أن االستثمار على نطاق واسع يف األراضي لن          

 احلذر عند النظر    ي هذه املبادئ احلكومات إىل توخ     تدعووبالفعل،  . بادئ املدرجة ملختلف امل 
النظـر يف   و؛  )١املبدأ  (التنازل عن األرض للمستثمر      دالبديلة املتكبدة عن  يف تكاليف الفرص    

؛ وإجراء تقييم لألثر قـائم      )٤املبدأ  (بدائل لالتفاقات اليت ميكن أن تؤثر على حيازة األرض          
 علـى  االستثمارغالبية حاالت تنطوي و). ٩املبدأ  (ة قبل إبرام مثل هذه العقود       على املشارك 

فيما يتعلـق   (تحقيق فوائد االستثمار     على إمكانية ل   نطاق واسع اليت نظر فيها املقرر اخلاص      
يعود بالنفع  مبا - )بإنشاء هياكل أساسية، وإجياد فرص يف األسواق، والوصول إىل االئتمانات

  من خالل استخدام مناذج جتارية أخـرى مثـل الزراعـة           -ستثمر واملنتج   لى كل من امل   ع
وينبغي استطالع مثل هذه البدائل قبل      . األرضاملتعلقة ب قوق  احلدون أي تغيري يف     و،  التعاقدية

وما مل تول األولوية ملثل هذه البدائل، فإن ازدياد حيازة   .  يف احلقوق املتعلقة باألرض    تغيريأي  
؛  الزراعي عملية مناقضة لإلصالح  ضي على نطاق واسع سيؤدي ببساطة إىل        أو استئجار األرا  

ومثل هذا األثر ال ميكن قبوله مطلقاً وهو يتناقض مباشرة مع إعمال احلق يف الغذاء، ويؤدي                
  . إىل زيادة هتميش اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على الوصول إىل األرض لكسب سبل عيشها

األجنبيـة واسـعة    ستثمارات  مبادئ وجيهة يف سياق اال    املرفق  املبادئ املدرجة يف    و  -١٠
ولكن املضاربة احلالية . العام وأ  اخلاص سواء كانت استثمارات من القطاع    نطاق يف املزارع    ال

على األراضي والضغوط التجارية على املستفيدين من األراضي تنبع، يف جانب كبري منـها،              
سياق يهدد فيه االهتمـام املتجـدد باالسـتثمارات         من املستثمرين الوطنيني، وال سيما يف       

أن هذه املبادئ غـري قابلـة       بالنظر إىل   و. )ملكية األراضي (ز  بإحداث تزايد للترك  الزراعية  
، فإن املقرر اخلاص ينوي إعداد تقرير مواضيعي         املذكورة  الضغوط يف سياق للتطبيق بالكامل   

  . معية العامة يف دورهتا اخلامسة والستنياألرض لتقدميه إىل اجلاملتعلقة بقوق احل مسألةعن 

  السياق  -ثانياً   
  أو األربع   خالل السنوات الثالث    أبدا املستثمرون من القطاع اخلاص واحلكومات       -١١

يازة مساحات كبرية من األراضي الصاحلة للزراعة أو استئجارها         حباألخرية، اهتماماً متزايداً    
يف عدد من البلدان، وال سيما يف العـامل         )  هكتار ١ ٠٠٠ امساحاهتتتجاوز  (لفترات طويلة   
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 تراوحـت لتقديرات الواردة من املعهد الدويل ألحباث السياسات الغذائيـة،          لووفقاً  . النامي
موضـع   ٢٠٠٦منـذ عـام    اليت كانت األراضي الصاحلة للزراعة يف البلدان النامية     ةمساح

وهذا الرقم  .  مليون هكتار  ٢٠و ١٥بني    مستثمرين أجانب  معصفقات جتارية أو مفاوضات     
يساوي جمموع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة يف فرنسا ومخس مجيع املزارع يف االحتـاد              

هي األراضي القريبة من املوارد املائية اليت        واألراضي اليت يكون الطلب عليها أكثر     . األورويب
ألساسية، واألراضي اليت   ميكن بسبب ذلك ريها بتكاليف منخفضة نسبياً من منظور اهلياكل ا          

ومن بني أهم البلدان املستهدفة     . تكون قريبة من األسواق واليت ميكن بسهولة تصدير منتجاهتا        
 وغانـا  )٥(يف أفريقيا جنوب الصحراء، الكامريون وإثيوبيا ومجهورية الكونغـو الدميقراطيـة   

ولكـن  . وزامبيـا  )٩( ومجهورية ترتانيا املتحدة   )٨( والصومال والسودان  )٧( ومايل )٦(ومدغشقر
البلدان املستهدفة موجودة أيضاً يف وسط أوروبا وآسيا وأمريكا الالتينية؛ ومن بينها الربازيل             

 .)١٣( وروسيا وأوكرانيـا   )١٢( والفلبني )١١( وإندونيسيا وكازاخستان وباكستان   )١٠(وكمبوديا
__________ 

 مليون هكتار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية لكي تنشئ أكرب          ٢,٨يقال إن الصني اشترت مساحة قدرها        )٥(
 ).٢٠٠٩مايو / أيار١٤ نيوزيلند هريالد،(يف العامل مزرعة خنيل زيت 

 هكتار مـن األرض  ٤٦٥ ٠٠٠ مساحة ،Varun Internationalيف مدغشقر، استأجرت شركة هندية هي  )٦(
وجرى . وعلى الرغم من ذلك، فإن وضع هذه الصفقة اآلن غري واضح          . لزراعة األرز الستهالكه يف اهلند    

، الستئجار مساحة مـن  Daewoo Logisticsالتفاوض بشأن صفقـة بني شركة من جنوب كوريا، هي 
 .  يف البلد، دون أن يتأكد ذلك يف النهاية عاما٩٩ً مليون هكتار ملدة ١,٣األراضي قدرها 

 .  هكتار يف مايل إلنتاج األرز١٠٠ ٠٠٠استأجرت ليبيا مساحة قدرها  )٧(
وقـد  .  هكتار من األرض من السودان لزراعة القمـح        ٦٩٠ ٠٠٠اشترت جنوب كوريا مساحة قدرها       )٨(

راعة الـذرة، والربسيم    هكتار لز  ٤٠٠ ٠٠٠استثمرت اإلمارات العربية املتحدة يف مساحة فائضة قدرها         
 New Zealandانظـر  . وحصلت مصر على مساحة مماثلة لزراعة القمـح . والقمح والبطاطس والفاصوليا

Herald ،؛ و٢٠٠٩مايو / أيار١٤The Economist،و؛ ٦٠، الـصفحة  ٢٠٠٩مايو / أيار٢٣The Guardian، 
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٢

 هكتار يف ترتانيا، وفقـاً لتقـارير        ٥٠٠ ٠٠٠مساحة قدرها   تسعى اململكة العربية السعودية إىل استئجار        )٩(
 ). ٢٠٠٩مايو / أيار١٤، New Zealand Herald(الصحافة 

)١٠( D. Montero, "Insecurity drives farm purchases abroad", Christian Science Monitor, 22 December 2008. 
)١١( S. Kerr and F. Bokhari, “UAE investors buy Pakistan farmland”, Financial Times, 11 May 2008. 
)١٢( C. Maceda, “UAE signs MoU with Philippines to ensure food supply”, Gulf News, 22 July 2008, 

available at http://tinyurl.com/5uts7a. 

ـ                   )١٣( : ا يلـي  ما مل ُيشر إىل مصادر أخرى، تستند القائمة، وهي قائمة غري وافية ومـتغرية باسـتمرار، إىل م
 "The growing demand for land: risks and opportunities forالصندوق الـدويل للتنميـة الزراعيـة،   

"smallholder farmers   ورقة مناقشة معدة الجتماع املائدة املستديرة الذي ُنظّم خالل الـدورة الثانيـة ،
، متاح علـى العنـوان      )٢٠٠٩فرباير  / شباط ١٨(والثالثني جمللس إدارة الصندوق الدويل للتنمية الزراعية        
http://www.ifad.org/events/gc/32/roundtables/2.pdf؛J. von Braun and R. Meinzen-Dick, "'Land 

"Grabbing' by Foreign Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities موجز السياسة ،
 ,V. Songwe and K. Deininger؛٢٠٠٩أبريـل  /، للمعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، نيسان١٣
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ستهدفة بسبب  والبلدان النامية بوجه عام وأفريقيا جنوب الصحراء بوجه خاص هي البلدان امل           
 مناسباً إلنتاج    مناخاً ألن هلا  و ،شاسعة ومتاحة  التصور بأن هذه البلدان متلك مساحات راض      

 قدرت ٢٠٠٣ويف عام   .  ال تزال رخيصة نسبياً    وأراضاحملاصيل وأيدي عاملة حملية رخيصة      
، سيتطلب مساحات إضـافية  ٢٠٣٠أن منو إنتاج الغذاء حبلول عام     ألغذية والزراعة امنظمة  
 - وهي مساحة تبلغ ضعف مساحة فرنسا أو ثلث مساحة اهلند - مليون هكتار ١٢٠قدرها 

دون أن يؤخذ يف احلسبان التعويض الالزم للخسائر األكيدة النامجة عن أشـكال اإلنتـاج               
ومبا أن  . وسيحدث هذا التوسع بصورة أساسية يف البلدان النامية       . )١٤(الزراعي غري املستدامة  

هي أراض مستخدمة   ة تقريباً من األراضي الصاحلة لزراعة احملاصيل يف آسيا           يف املائ  ٩٥نسبة  
ألراضي الصاحلة للزراعة سيتركز يف أمريكـا       امعظم الطلب على شراء مزيد من        ، فإن أصالً

 -التقييم الزراعـي     يشري وبالفعل، فإن هاتني املنطقتني مها املنطقتان اللتان         .الالتينية وأفريقيا 
هـد   واملع منظمة األغذية والزراعة   كل من    ٢٠٠٢ه يف عام    ت الذي أعد  املي،العاإليكولوجي  

معظم احتياطي األراضي الزراعية يف العـامل       تضمان   أهنما   الدويل لتحليل النظم التطبيقي، إىل    
  .)١٥() يف املائة٨٠نسبة تصل إىل (

 وميكن تفسري انتشار عملية شراء واستئجار األراضي على نطاق واسع من خـالل              -١٢
اإلقبال على إنتاج الوقود الزراعي سعياً إىل االستفادة مـن املـساعدات            ) أ: (العوامل التالية 

منو السكان والتحضر، باالقتران مـع اسـتنفاد        ) ب(واحلوافز الضريبية يف البلدان املتقدمة؛      
املوارد الطبيعية يف بعض البلدان، اليت تعترب بسبب ذلك أن حيازة األراضي على نطاق واسع               

 بعض البلدان إزاء تـوفر      تزايد انشغال ) ج(وسيلة لتحقيق األمن الغذائي يف املدى الطويل؛        
 الطلب على بعض السلع     تزايد) د(املياه النقية اليت أصبحت يف عدد من املناطق سلعة نادرة؛           

األساسية اخلام من البلدان املدارية، وال سيما األلياف وغريهـا مـن منتجـات اخلـشب؛            
دات املرتقبة لقاء ختزين الكربون عن طريق غـرس األشـجار وتفـادي إزالـة               املساع )  ه(
هي مضاربة  ، و يف املستقبل   أسعار األراضي الزراعية   ارتفاعاملضاربة على   ) و(؛  )١٦(حراجألا

__________ 

"Foreign investment in agricultural production: opportunities and challenges", Agriculture and 

Rural Development Notes،    ،؛٢٠٠٩البنـك الـدويلReuters, "Factbox: foreign forays into 

"African farming ،؛ ٢٠٠٩مـارس  / آذار٢٠GRAIN, Seized! The 2008 land grab for food and" 

"financial security؛ وبالنسبة إلثيوبيا، وغانا ومدغشقر ومايل،٢٠٠٨أكتوبر /، تشرين األولL. Cotula 

and others, Land Grab or Development Opportunity? Agricultural Investments and International 

Land Deals in Africa ، )روما، املعهد الدويل للبيئة والتنمية، منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة /لندن
 ). ٢٠٠٩والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 

، منظور منظمـة    ٢٠١٥/٢٠٣٠صوب  :  العامل الزراعة يف  ،)الفاو(منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       )١٤(
 .٢-٣-٤، الفرع )٢٠٠٣، Earthscanلندن،(األغذية والزراعة، 

روما، منظمة   اإليكولوجي العاملي للزراعة يف القرن احلادي والعشرين،         -التقييم الزراعي   فيشر وغريه،   . ج )١٥(
  .٢٠٠٢األغذية والزراعة، واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية، 

 من بروتوكول كيوتو   ١٢ا هو احلال بصفة خاصة مبوجب آلية التنمية النظيفة املنصوص عليها يف املادة              وهذ )١٦(
فآلية التنمية النظيفة تسمح لبلد ما ملتـزم باحلـد مـن            . التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ      
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ورغم أن هذه الظاهرة ليست مستجدة      .  بصفة خاصة باملستثمرين من القطاع اخلاص      تتعلق
، ألن أسـواق  ٢٠٠٨-٢٠٠٧مة الغذاء العاملية يف الفتـرة       متاماً، فقد تسارعت منذ بداية أز     

السلع الزراعية تعترب غري مستقرة ومتقلبة بصورة متزايدة، ولذلك فإهنا أسواق أقل موثوقيـة              
بالنسبة للبلدان املستوردة الصافية لألغذية، وال سيما بعد القرار الذي اختذه عدد من البلدان              

ملتمثل يف حظر الصادرات أو رفع رسـوم الـصادرات          املصدرة لألغذية على نطاق واسع وا     
املوارد والغنيـة بـاألموال     املفتقرة إىل   ونتيجة ذلك، جلأت البلدان     . ٢٠٠٨خالل ربيع عام    

كمـا  . )١٧( على نطاق واسع بغية حتقيق األمن الغذائي       نقدية إىل حيازة أو استئجار أراض     ال
املضاربة بدافع   الستثمار الكربى، أراض   ذلك صناديق ا    يف مباأدى ذلك إىل شراء املستثمرين،      

  . أن أسعار األراضي الصاحلة للزراعة ستستمر يف االرتفاع يف املستقبلمنها  اًفحسب اعتقاد
فلسنوات عديدة، مل حتظ الزراعة باهتمام، . نطوي التطور يف هذا اجملال على فرصيو  -١٣
تعاون اإلمنائي، كما أهنا فشلت يف       ال أو على صعيد  العامة   وأ يف إطار السياسات احمللية      سواء

ومن املرحب به من    . جذب االستثمار األجنيب املباشر، وال سيما يف أفريقيا جنوب الصحراء         
وزيادة االستثمار يف املناطق الريفية ميكن أن يكون        .  يف التغري  آخذحيث املبدأ أن هذا األمر      

وبإمكـان ورود   .  فيهـا  متركزاًن  فعاالً بصفة خاصة يف احلد من الفقر يف املناطق اليت يكو          
يف قطاعات التجهيز ذات الـصلة      ( فرص عمل داخل املزارع وخارجها       يوجداالستثمار أن   

؛ ويؤدي إىل نقل التكنولوجيات؛ وحيسن وصول املنتجني احملليني إىل األسواق الوطنيـة         )مثالً
أما بالنسبة  .  التصدير  ويزيد اإليرادات احلكومية بواسطة الضريبة ورسوم      ؛واإلقليمية والدولية 

إىل البلدان اليت تشتري أو تستأجر األراضي يف اخلارج لزراعة احملاصيل الرئيسية، فإن ذلـك               
 الغذائي، ألهنا ستكون أقل اعتماداً على األسواق الدولية يف شراء ما حتتاجه             هامنتعزيز أ يعين  

 املنـاطق دون املداريـة      واحتماالت اخنفاض اإلنتاجية الزراعية يف    . من غذاء إلطعام سكاهنا   
  . لغي جزءاً من هذه الفائدةتبسبب تغري املناخ وارتفاع تكاليف الشحن مستقبالً ميكن أن 

واملقرر اخلاص بوضعه . ينطوي عليها هذا التطور    أيضاً خماطر هامة     توجد ،ومع ذلك   -١٤
ى نطاق واسع مبادئ دنيا حلقوق اإلنسان تستند إليها عمليات حيازة أو استئجار األراضي عل

يهدف إىل تقدمي التوجيه إىل الدول اليت تستضيف مثل هذه االسـتثمارات، وال سـيما يف                
وينبغي أن تدرك الدول أن املستثمرين األجانـب قـد          . مفاوضاهتا مع املستثمرين األجانب   

يسعون، يف ظل ظروف معينة، إىل االعتماد على اتفاقات االستثمار القائمة لكي حتميهم من              
__________ 

بتنفيذ مشروع للحـد    )  املرفق باء  األطراف املدرجة يف  (انبعاثات أو وقف االنبعاثات مبوجب الربوتوكول       
من االنبعاثات يف البلدان النامية، بغية احلصول على أرصدة وحدات خفض انبعاثات معتمد، تعادل كـل                

وميكن االجتار بوحدات خفـض االنبعاثـات املعتمـد         . واحدة منها طناً واحداً من ثاين أكسيد الكربون       
 . وحساهبا ألغراض الوفاء بأهداف كيوتو

وعلى الرغم من أن الدراسة املشتركة بني املعهد الـدويل          .  أعاله لالطالع على املصادر    ١٣اشية  انظر احل  )١٧(
للبيئة والتنمية، ومنظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، تركز على إثيوبيـا وغانـا               

 . ومدغشقر ومايل فإهنا تشكل حىت هذا التاريخ أهم دراسة متعمقة هلذا التطور
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 احلصول على التعويض عـن أي   التماسمللكية وتكفل هلم معاملة عادلة ومتكافئة، بغية   نزع ا 
خسارة يف اإليرادات تنجم عن القيود املفروضة على حريتهم يف العمل، ما مل تنص اتفاقات               

 توقع مثـل    األمهية مبكان ولذلك فمن   . عند إبرامها على مثل هذه القيود      االستثمار بوضوح 
  .  كامالًهذه الظروف توقعاً

  كايفالغذاء ال يف حق اإلنسان  -ثالثاً   
 من العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           ١١مبوجب املادة     -١٥

 كل دولة بأن تضمن لكل فرد خيضع لواليتها القضائية احلصول على احلـد              تلتزموالثقافية،  
 مـن   هحترراملأمون لضمان   ولتغذوية  واملناسب من الناحية ا    الكايفاألدىن من الغذاء األساسي     

سواء املـستثمرين مـن   ( أو بيع األراضي إىل املستثمرين بإجياروالدول اليت تقوم   . )١٨(اجلوع
  ينتهك احلق يف الغذاء الكايف  على حنو  تعترب دوالً تتصرف      قد )الداخل أم املستثمرين األجانب   

 ال ميكن االستغناء عنها لكسب      يةموارد إنتاج  السكان احملليني من الوصول إىل       إذا ما حرمت  
تفاوضـت بـشأن    ما  تعترب دوالً تنتهك احلق يف الغذاء إذا        قد  كما أن هذه الدول     . العيش

 األمن الغذائي، وذلك على سبيل      انعداماتفاقات مماثلة دون أن تضمن أن ذلك لن يؤدي إىل           
و على أسـواق دوليـة      املثال ألن هذه العقود ستؤدي إىل االعتماد على املساعدة األجنبية أ          

 باالعتمـاد علـى  ألن نسباً كبرية من الغـذاء املنـتج         (يصعب توقع مآهلا  متزايدة التقلب و  
، أو ألن   )االستثمار األجنيب ستشحن إىل بلد منشأ املستثمر أو ستباع يف األسواق الدوليـة            

 مثـل   قـدوم إيرادات أهم املزارعني احملليني املهمشني ستنخفض نتيجة املنافسة املترتبة على           
         يف الفتـرة  علـى الـصعيد العـاملي    وخالل أزمـة أسـعار األغذيـة        . أولئك املستثمرين 

 بكثري يف بلدان    أشد العاملية   يف األسواق ، كانت آثار ارتفاع أسعار األغذية       ٢٠٠٨-٢٠٠٧
ازدياد رب  ، اليت ازدادت أسعارها أك    املتاجر هبا دولياً  احلبوب  القليلة عن    احمللية   هابدائلال تغنيها   

 التعرض للخطر الـذي قـد   ازديادوينبغي أن تدرك احلكومات   . )١٩() واألرز القمحالذرة و (
فيما يبدو  ينجم عن زيادة اعتمادها على األسواق العاملية لتحقيق األمن الغذائي؛ ومن املرجح             

قبل تقلبات األسعار يف األسواق الدولية، مما جيعلها أقل موثوقية بكـثري يف املـست             أن تزداد   
  .انت عليه يف املاضيك امم

  استباقاً عنـد   ىأن تراع واحلاجة إىل صون األمن الغذائي ضمن البلد املضيف ينبغي            -١٦
 ب األمر إدراج أحكـام    ورمبا تطلّ . اليت هلا صلة باملوضوع   اتفاقات االستثمار    التفاوض على 

__________ 

بشأن احلق يف الغذاء الكايف     ) ١٩٩٩(١٢جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، التعليق العام رقم          )١٨(
 .١٤، الفقرة )١١املادة (

باالستناد إىل أدلة متاحة    ( ٢٠٠٩السلع األساسية على مفترق الطرق،      . آفاق اقتصادية عاملية  البنك الدويل،    )١٩(
 .٩٦، الصفحة )٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٣٠حىت 
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ئوية دنيـا   على بيع نسبة م  إدراج حكم ينص  مثالً  ، ومن ذلك    حمددة حسب ظروف كل بلد    
 بنـسب  مكانية زيادة هذه النسبة املئويةحمددة من احملاصيل املنتجة يف األسواق احمللية، وعلى إ 

، إذا بلغت أسعار السلع األساسية الغذائية يف األسواق الدولية مـستويات            اًعليها مسبق ُمتفق  
 نتاج احمللي؛ وينبغي   تدابري مكملة دعماً لإل    أن تعتمد احلكومة املضيفة   ورمبا يتعني أيضاً    . معينة

 نيتأثر املنتج ل احتمال    وجود عند اعتماد تدابري دعم تسمح بتحسني إنتاجية املزارعني احملليني       
ما يتيحه االستثمار األجـنيب      بقدوم األغذية الرخيصة إىل األسواق احمللية نتيجة         سلبياً  نياحمللي

  .أسعار تنافسيةويف اإلنتاج من زيادة 
 الدول املضيفة   اتفقت إعمال احلق يف الغذاء بفعالية أكرب إذا         كنميوفضالً عن ذلك،      -١٧

  .واملستثمرون على عدد معني من الشروط اليت ميكن مبوجبها إجراء االستثمار
أوالً، يف البلدان اليت تواجه مستويات عالية من الفقر يف األرياف ويف حالة انعـدام                 -١٨

ثمرين على إنشاء وتعزيز نظم الزراعـة       فرص العمل يف قطاعات أخرى، جيب تشجيع املست       
يف  بدالً من التركيز على بلوغ أكرب قدر مـن اإلنتاجيـة             الشديدة االعتماد على اليد العاملة    

 مسامهة اتفاقات االستثمار إىل أقصى حـد        ْنِموهذا الشرط من شأنه أن يؤَ     . هلكتار الواحد ا
صول السكان احمللـيني    ح إمكانية   ممكن يف دعم اخليارات احمللية لسبل العيش وال سيما توفري         

واسـعة  ال يف هذا السياق مالحظة أن املزارع        األمهية مبكان ومن  . معيشيةلى أجور   عاملعنيني  
نتاجاً من املزارع الـصغرية      الواسعة االنتشار، ليست بالضرورة أكثر إ      للفكرةالنطاق، خالفاً   

 حتققها تلك املزارع من حيث      وفورات احلجم اليت   واملزارع األسرية؛ فعلى الرغم من       احلجم
فيها ال ينطـوي علـى      عظم احملاصيل   فاإلنتاج الزراعي مل  جتهيز وتسويق املنتجات الزراعية،     

شديدة االعتماد على   وفضالً عن ذلك، ومبا أن املزارع األسرية هي مزارع          . وفورات حجم 
 إذا   على حنو أفضل    أكثر من غريها بكثري، فإن مصلحة السكان احملليني قد تراعى          اليد العاملة 

زارعني املالعمالة يف احلسبان، من خالل خمططات تعاقد الشركات مع          املتعلقة ب ثار  اآل تأخذ
، على الـرغم    )٢٠(أجراءإلنتاج منتجات هلا بدالً من إقامة املزارع اليت يقوم بتشغيلها عمال            

التقريـر  أن مثل هذه املخططات ينبغي أن متتثل لعدد من الـشروط املـشار إليهـا يف                  من
، A/HRC/13/33( واحلـق يف الغـذاء        الزراعية للمقرر اخلاص عن األعمال التجارية     الرئيسي

  ).٤٥-٤٣الفقرات 
__________ 

، N. Key and D. Runstenمـشرياً إىل  ) ١٣انظـر احلاشـية    (K. Deininger وV. Songweكما الحظه  )٢٠(
"Contract farming, smallholders, and rural development in Latin America: the organization of 

agro-processing firms and the scale of outgrower production", World Development, vol. 27, No. 2 

(March 1999) األرض أقل خـصوبة، وتكـاليف العمـل    "، يف احلاالت اليت تكون فيها ٣٨١، الصفحة
منخفضة، ونوعية املنتج حتظى بأولوية عملية، كثرياً ما يفضل إبرام عقود تتيح للمنتجني املساعدة التقنيـة                

وهذا النوع من العقود ميكـن أن يولـد         . والوسائل املالية والوصول إىل األسواق واملدخالت املتخصصة      
عمل كثرية وغريها من الفرص احمللية، وميكّن املزارعني من التصدي للمخاطر املتعلقة بإنتاج حماصيل               فرص
 ".تقليدية غري
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 عمليـات اسـتئجار أو حيـازة        عن دراسة أجريت مؤخراً     وتشري يف هذا الصدد     -١٩
الغالبية العظمى مـن    "  إىل أن  راضي على نطاق واسع يف أربع بلدان يف جنوب الصحراء         األ
قـد  و. استئجارعقود  امتيازات أو   قائمة على   مزارع واسعة   ال تزال ُتدار ك   اريع املوثقة   املش

علـى  حافز  إىل إجياد    للغاية   مشجعةمساحات واسعة من األرض بشروط      أدى شيوع عرض    
 شـروط   وحـىت .  التعاقدية  اتباع هنج الزراعة   تعزيزإقامة مزارع تديرها الشركات بدالً من       

تتطلب إيالء األلوية للقوى العاملة احمللية يف االستخدام، وهي شـروط            اليت   ‘احملتوى احمللي ‘
لحكومات يتاح يف هذا الصدد ل    و. ]...[شائعة يف عقود الصناعة االستخراجية، تبدوا نادرة        

على اتبـاع منـاذج جتاريـة أكثـر         كبار املستثمرين   ع  تشجلوضع نظم حوافز    جمال واسع   
  .)٢١("للسكان إشراكاً
فقد شدد عدد مـن وكـاالت   . الضروري مبكان التقيد مبعايري بيئية عالية     ثانياً، من     -٢٠

مؤمتر األمم  ، ومنظمة األغذية والزراعة، و    )٢٢(األمم املتحدة، ومنها برنامج األمم املتحدة للبيئة      
ويف . )٢٣(للتجارة والتنمية، على قدرة الزراعة املستدامة على مواكبة الزيادة يف الطلب          املتحدة  

ة، اعتمدت جلنة التنمية املستدامة، يف دورهتا السابعة عشرة، قراراً يعترف بأنـه             اآلونة األخري 
 ، يف معاجلـة الـشواغل     اميكن للممارسات الزراعية املستدامة واإلدارة املستدامة للغابات أن تسهم        "

من الضروري أن تكون ممارسات إدارة التربة واألرض واملاشـية          "، وأنه   "املتعلقة بتغري املناخ  
غابات والتنوع األحيائي واملياه ممارسات قابلة لالستدامة، كما أنه من الضروري أن تكون             وال

  .)٢٥(املستدامة ؛ ونادت اللجنة أيضاً بتهيئة بيئة ممكِّنة للزراعة)٢٤("احملاصيل سهلة التكيف

__________ 

)٢١( L. Cotula and others, Land Grab or Development Opportunity?, cited in footnote 13 above, ch. 

III, section 3.4, p. 86. 
)٢٢( C Nelleman and others, eds., The Environmental Food Crisis. The Environment’s Role in 

Averting Future Food Crises United Nations Environment Programme (UNEP) rapid response 

assessment, February 2009. 
  الصادر عن املركز العاملي للحراجة الزراعيـة أو تقريـر منظمـة األغذيـة     ٢٠٠٦ انظر، مثالً التقرير السنوي لعام     )٢٣(

. .Organic Agriculture and Food Security in Africa برنامج األمم املتحدة للبيئة، املعنـون -والزراعة 
 ,Pretty and others.انظـر، مـثالً،  :  بسرعةيدعم هذا الطرح كذلك عدد من املؤلفات العلمية املتنامية

"Resource-conserving agriculture increases yields in developing countries", Environmental 

science and technology, vol. 40, No. 4, 2006, p. 1114; or N. Uphoff, ed., Agroecological 

innovations. Increasing Food Production with Participatory Development (London,      

(Earthscan, 2002. 
 .٥، ص E/2009/29-E/CN.17/2009/19، الوثيقة ١٧/١لقرار ا )٢٤(
، )إيطاليا(يف اإلعالن اخلتامي الجتماع وزراء الزراعة يف جمموعة الثمانية املعقود يف سيسون دي فاملارينو                )٢٥(

ات العامـة واخلاصـة يف      أمهية زيادة االستثمار  "، أكد الوزراء أيضاً     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٢٠ إىل   ١٨من  
التصدي آلثار تغري   "، وضرورة   "الزراعة املستدامة وتنمية األرياف ومحاية البيئة بالتعاون مع منظمات دولية         

املناخ وضمان إدارة املياه والغابات وغريها من املوارد الطبيعية إدارة مستدامة، مع وضع النمو الـدميغرايف                
 ."يف االعتبار
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ويرتبط وضع أساليب زراعية أكثر استدامة ارتباطاً مباشراً باحلق يف الغذاء بـسبب               -٢١
فاحملاصيل تتوقف على توفر املواد املغذية يف       . )٢٦(القوية بني حالة البيئة وإنتاج األغذية     الصلة  

، وعلى املناخ وأحوال الطقـس      )اجلوفية والسطحية ألغراض الري   (التربة، وعلى توفر املياه     
، وعلى توفُّر احلشرات للتلقيح، وعلى كثرة وآثار بعـض          )التساقطات املطرية وموسم النمو   (

 كمسبِّبات األمراض واحلشرات واألعشاب الضارة، اليت هلا تأثري كبري على احملاصيل            اآلفات،
وهكذا، فإن اإلنتاجية الزراعية تتوقّف علـى       . )٢٧(يف مجيع أحناء العامل، وال سيما يف أفريقيا       
وسيعرف اإلنتاج الزراعـي تراجعـاً شـديداً يف         . اخلدمات اليت تؤديها النظم اإليكولوجية    

 مل يتحول من كونه أحد األسباب الرئيسة يف تغري املناخ وتدهور األراضـي إىل               املستقبل ما 
 درجـة   ٤,٤    بواستناداً إىل فرضية ارتفاع درجة احلرارة       . )٢٨(مساهمٍ صاٍف يف صون البيئة    

 يف املائة، ذهبت التقديرات إىل أنه من املرجح         ٢,٩مئوية وارتفاع التساقطات املطرية بنسبة      
 يف املائـة    ١٦ب و (٢٠٨٠ يف املائة حبلول عام      ٦ات الزراعية العاملية بنحو     أن تتراجع املخرج  

 ١٠وسيتراوح التراجع بـني     ). دون ختصيب كربوين، وهو أمر ال تزال آثاره موضوع جدل         
 يف املائة عرب املناطق، غري أنه من املتوقع أن تنخفض املخرجات الزراعية احملتَملة بنـسبة              ٢٥و

 يف املائة   ٢٧ إىل   ١٦، ومبعدل   ٢٠٨٠يف عدة بلدان أفريقية حبلول عام        يف املائة    ٦٠قد تبلغ   
لذلك، فإنه ملـن الـضرورة   . )٢٩(يف بلدان أخرى يف أفريقيا، حسب أثر التخصيب الكربوين      

أساليب قابلة لالستدامة من الناحية البيئية يف الوقـت الـذي جيـري            مبكان أن تّتبع الزراعة   
  .)٣٠(تزايد على األغذيةتكثيفها من أجل تلبية الطلب امل

وهلذه األسباب، ينبغي أن يتعاون كل من املستثمرين والدول املضيفة على حتديـد               -٢٢
طرائق لضمان أن ُتحترم البيئة يف أساليب اإلنتاج الزراعي، وللحيلولة دون تسريع تغري املناخ              

ظـروف  وحسب الظـروف وخاصـةً ال  . واستنفاد التربة ونضوب املخزون من املياه العذبة   
__________ 

، من اخلطوط التوجيهية الطوعية اليت وضعتها منظمة األغذية         ١٣-٨هاء، الفقرة   /٨انظر اخلط التوجيهي     )٢٦(
لنظم قدرة ا االستدامة اإليكولوجية و  "والزراعة فيما يتعلق باحلق يف الغذاء، الذي يشجع الدول على محاية            

 احلاضرة  هبدف ضمان إمكانية إنتاج األغذية على حنو متزايد ومستدام لألجيال         على التحمل   اإليكولوجية  
 ".والقادمة، واحليلولة دون تلوث املياه، ومحاية خصوبة التربة، وتعزيز إدارة املصايد والغابات على حنو مستدام

)٢٧( Pedro A. Sanchez, "Soil fertility and hunger in Africa", Science, vol. 205, No. 5562 (March 

2002), p. 2019. 
 يف املائة، علمـاً أن      ٤٠ و ٢ت التربة يف املاضي قد يتراوح أصالً بني         تراجع احملاصيل يف أفريقيا بسبب حتا      )٢٨(

 J Henao and C. Baanante, "Agricultural.انظر.  يف املائة٨,٢متوسط معدل فقدان التربة يف القارة يبلغ 

production and soil nutrient mining in Africa. Implications for resource conservation and policy 

development", summary paper, International Centre for Soil Fertility and Agricultural 

Development, Alabama, USA, 2006. 
ُتضاف إىل هذه التأثريات ندرة املياه عموماً نتيجة ذوبان أهنار اجلليد وتغري أمناط هطول األمطار، أو فرط                  )٢٩(

 .االستعمال
)٣٠( W. R. Cline, Global Warming and Agriculture :Impact Estimate by Country (Washington D.C., 

Center for Global Development and Peterson Institute for International Economics, 2007). 
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الزراعية اإليكولوجية احمللية، قد يتعّين عليهم حبث اتباع ممارسات زراعية قليلة االسـتخدام             
  .للمدخالت اخلارجية كوسيلة ملواجهة هذا التحدي

  حقوق مستخِدمي األراضي، وحقوق الشعوب األصلية بوجه خاص  -رابعاً   
البلـدان  د من   ليست حقوق مستخدمي األراضي مضمونة بشكل مناسب يف العدي          -٢٣

فالكثري من األراضي ملك للدولة رمسياً،      . وال سيما يف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء       النامية
ويف حاالت  . وال ميلك مستخدمو األراضي أي سندات ملكية تتعلق باألراضي اليت يزرعوهنا          

وء عديدة أيضاً، هناك اختالط معقَّد بني حقوق امللكية وحقوق املستخدمني يؤدي إىل نـش             
وضع ال ميلك فيه املزارعون األراضي اليت يزرعوهنا سواء كانوا أو مل يكونوا يدفعون إجيـاراً                

ويشكل هذا الوضع   . أو كان هلم أو مل يكن هلم اتفاق رمسي مع املالك االمسي           ) نقداً أو عيناً  (
وهو يعين ضمناً كذلك أن مستخدمي األراضي ال ميكنهم االسـتفادة           . مصدر التباس قانوين  

من سبل االنتصاف القانونية، وال احلصول على تعويضٍ كاٍف إذا ما طُردوا من األرض اليت               
يزرعوهنا، كما قد حيدث مثالً، عندما توافق احلكومة علـى حيـازة مـستثمرين أجانـب            

ومن املهم كذلك االعتراف حبقوق ناشئة عن استخدامات أخـرى لألراضـي،            . لألراضي
الن يف كثري من األحيان مصدر رزق حيـوي، خاصـة           كالرعي ومجع احلطب اللذين يشكِّ    

ومع ذلك،  . وعموماً تتجاهل يف املناقشات العامة حقوق الرعاة بوجه خاص        . بالنسبة للنساء 
ونظراً ألن األراضي اجلافة تشكّل نصف مساحة األراضي تقريباً يف أفريقيا جنوب الصحراء،             

املزارعني /، إذ إن نصف جمموع عدد الرعاة      فإن الرعي يكتسي أمهية خاصة يف القارة األفريقية       
 مليون شخص يف مجيع أحناء العامل يقطنون أفريقيا جنوب          ١٢٠ الرعاة البالغ عددهم حنو      -

 الرعوية يف الـسودان والـصومال       -املزارِعة  /الصحراء، حيث تستقر أكرب الشعوب الرعوية     
وجتدر اإلشارة  . )٣١( شخص ، تليهما إثيوبيا بأربعة ماليني    )سبعة ماليني شخص لكل منهما    (

أو " خالًء"يف هذا الصدد إىل أن هناك خطراً حقيقياً يتمثل يف بيع أو إجيار األراضي اليت ُتعترب              
ملستثمرين، مبن فيهم مستثمرون أجانب، دون مراعاة اخلدمـات اهلامـة الــيت           " مهَملة"

  .تـؤديها للسكان احملليني
إلخالء الذي ال يتقيد بشروط حقوق اإلنسان       لذلك، فإنه من الضروري عدم تنفيذ ا        -٢٤

الذي اعتمدته جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       ) ١٩٩٧(٧املبّينة يف التعليق العام رقم      
حـاالت  ):  من العهد  ١١ من املادة    ١الفقرة الفرعية   (والثقافية بشأن احلق يف السكن الالئق       

ئ التوجيهية املتعلقـة بعمليـات اإلخـالء        اإلخالء باإلكراه، ويف املبادئ األساسية واملباد     
، املقرر اخلاص السابق املعـين بـاحلق يف         ٢٠٠٧والترحيل بدافع التنمية اليت قّدمها، يف عام        

__________ 

)٣١( N. Rass, Policies and Strategies to Address the Vulnerability of Pastoralists in Sub-Saharan 

Africa, PPLPI (Pro-Poor Livestock Policy Initiative, FAO), working paper No. 37, 2006. 
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وهـذه املبـادئ    . )٣٢(السكن الالئق كعنصر من عناصر احلق يف مستوى معيشي مناسـب          
ات وإجـراءات  التوجيهية أداة عملية تساعد الدول والوكاالت يف وضع سياسات وتـشريع        

وتدابري وقائية لضمان عدم حدوث حاالت إخالء باإلكراه وإلتاحة سبل انتصاف فعالة ملن             
وهي ترتكز على مبدأ عـدم      . ُتنتهك حقوقهم اإلنسانية، يف حال إخفاق اإلجراءات الوقائية       

أن ) ب(أن تتم بإذن قـانوين؛      ) أ: "(تنفيذ أي عملية إخالء إالّ يف حال توفُّر الشروط التالية         
أن ُيضطلع هبا لغرض وحيد وهـو  ) ج(تنفَّذ وفقاً ملقتضيات القانون الدويل حلقوق اإلنسان؛  

أن تكون منظَّمة من أجـل ضـمان      ) ه(أن تكون معقولة ومتناسبة؛     ) د(تعزيز الرفاه العام؛    
بادئ وترشد امل . )٣٣("أن تنفَّذ وفقاً للمبادئ التوجيهية    ) و(تعويض ورد اعتبار تامَّني وعادلني؛      

التوجيهية الدول والوكاالت إىل ما جيب اختاذه من خطوات قبل تنفيذ عمليات اإلخـالء وأثناءهـا      
  .، بغية ختفيف أثر تلك العمليات السليب على حقوق اإلنسان إىل أدىن حد ممكنوبعدها
من أجل ضمان أقصى درجـة      "وحسب املبادئ التوجيهية، ينبغي أن تتخذ الدول،          -٢٥

انونية الفعلية من ممارسة عمليات اإلخالء القسري جلميع األشخاص املوجودين          من احلماية الق  
تدابري فورية الغاية منها منح ضمان حيازة قانوين جلميع األشـخاص           [...] ضمن واليتها،   

واألسر املعيشية واجملتمعات احمللية اليت تعوزها تلك احلماية يف الوقت احلاضر، مبا يف ذلـك               
  .)٣٤("سندات رمسية تثبت ملكية البيت واألرضمجيع من ال ميلكون 

وتقدمي سندات ملكية فردية أمر مستحب بالطبع يف العديد من الظروف، خاصة من               -٢٦
أجل تشجيع االستثمار املرتبط باألرض، وختفيض كلفة االقتراض عـن طريـق الـسماح              

يق غرس باستخدام األراضي كضمان، ومن أجل تشجيع زراعة أكثر استدامة، خاصة عن طر          
غري أن تقدمي سـندات     . على حنو أكثر مسؤولية    األشجار واستخدام املوارد من التربة واملياه     

ملكية فردية قد ال يوفّر محاية كافية عندما ال تتحقق الشروط االقتصادية الكليـة املناسـبة                
ى وما مل حيصل صغار املالكني عل     . وعندما يعجز صغار املالكني عن الصمود يف وجه األسعار        

الدعم الكايف، فإن إنشاء أسواق حلقوق ملكية األراضي قد يؤدي يف الواقع إىل حاالت بيـع    
اضطراري يقِْدم عليها املزارعون من صغار املالكني املِدينني بعد موسم رديء، مثالً، أو قـد               
يؤدي إىل طرد مزارعني من أراضٍ استخدموها كضمان لسداد قرض، مما يتسّبب يف زيـادة               

وباإلضافة إىل ذلك، ال يشكل تقدمي سندات امللكية الفرديـة حـالً            . كية األراضي تركُّز مل 
وقد يزيد ذلـك مـن     . بالنسبة ملستخِدمي األراضي الذين ال يزرعون األرض، كالرعاة مثالً        

خطر نشوب املنازعات عوض احلد منه يف حال ُوجدت تفاوتات كبرية بني حقوق استخدام              
 يؤمِّن تقـدمي    وقد ال . واحلقوق الرمسية املضمونة بسندات امللكية    األراضي العرفية والتقليدية    

سندات امللكية الفردية احلماية الكافية حلصول اجملتمعات احمللية على السلع املشتركة، مثلمـا             
__________ 

 ، املرفق األول.A/HRC/4/18الوثيقة  )٣٢(
 .٢١نفس املرجع أعاله، الفقرة  )٣٣(
 .٢٥نفس املرجع أعاله، الفقرة  )٣٤(
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يف بعض  "أشارت إىل ذلك جلنة التمكني القانوين للفقراء يف تقريرها النهائي، حيث قالت إنه              
راعي والغابات واملياه ومصائد    الثقافات القانونية، تَعدُّ امللكية اجملتمعية للموارد الطبيعية مثل امل        

األمساك واملعادن السطحية إحدى الطرق التقليدية والفعالة ملنح السيطرة وحقـوق امللكيـة             
ويتعني االعتراف هبـذه    . ألشخاص ال ميلكون سوى القليل أو ال ميلكون شيئاً على اإلطالق          

لذلك، فإن تـسجيل    . )٣٥("األنظمة وتوفري احلماية الكاملة هلا ضد عمليات احلجز التعسفية        
األراضي مجاعياً من ِقبل اجملتمعات احمللية اليت تستخدمها قد يكون بديالً عن سندات امللكية              
الفردية لضمان عدم حتويل األراضي إىل استخدامات جديدة إالّ مبوافقتها احلـرة واملـسبقة              

  .واملستنرية وبإشراكها إشراكاً كامالً يف أي مفاوضات مع مستثمرين حمتملني
وُمنح حصول الشعوب األصلية على األراضي أشكاالً حمددة من احلماية مبوجـب              -٢٧

) ١٩٨٩(١٦٩رقم  منظمة العمل الدولية     من اتفاقية    ١٩ إىل   ١٣فاملواد من   . القانون الدويل 
. بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة تتناول مسألة احلقوق املتعلقة باألراضـي      

من إعالن األمم املتحدة بشـأن حقوق الشعوب       )) ب(٢الفقرة الفرعية    (٨ادة  ومبوجب امل 
أي عمـل    ]...[على الدول أن تضع آليات فعالة ملنع ما يلي واالنتصاف منـه             "األصلية،  

". أراضيها أو أقاليمهـا أو مواردهـا       ]لالشعوب األصلية   [ملكية  يهدف أو يؤدي إىل نزع      
ضمن لتلك الشعوب احلق يف عدم ترحيلها قـسراً مـن            من اإلعالن، يُ   ١٠ومبوجب املادة   

أراضيها أو أقاليمها، وعدم نقلها إىل مكان جديد إال بعد موافقتها احلرة واملسبقة واملستنرية              
وتعتـرف  . وبعد االتفاق على تعويض منصف وعادل وعلى خيار العودة إن أمكن ذلـك            

صلية الروحية املتميزة باألراضي الـيت   من اإلعالن أيضاً بعالقة الشعوب األ   ٢٦ و ٢٥املادتان  
متلكها تقليدياً أو اليت تقطن فيها أو تستخدمها، وحبقها يف امتالكها واستخدامها وتنميتـها              

لذلك، يتعّين على الدول أن متنح االعتراف القانوين بتلك األراضي واألقاليم  . والسيطرة عليها 
واجبة عادات الشعوب األصلية املعنية وتقاليـدها       واملوارد وحتيطها باحلماية، مراعيةً املراعاة ال     

  .وُنظُمها اخلاصة حبيازة األراضي
 من اإلعالن اليت جتسِّد مبـدأ  ٣٢ولعل أشد املواد القانونية صلة هبذا املوضوع املادة        -٢٨

على الـدول أن    " من تلك املادة تنص على أنه        ٢فالفقرة  . املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية   
تتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية املعنية من خالل املؤسـسات الـيت متثلـها               تتشاور و 

للحصول على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر يف أراضيها أو أقاليمهـا               
ومواردها األخرى، وال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل املوارد املعدنيـة أو               

وكثرياً ما كانت الشعوب األصلية ضحية التمييز والتهميش؛ فقد         ". ارد األخرى املائية أو املو  
وعندما تدخل احلكومات يف مفاوضات     . أُغفلت يف السياسات العامة واستبعدت من الدولة      

__________ 

 .٦٥، ص ٢٠٠٨برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، التقرير اخلتامي، /جلنة التمكني القانوين للفقراء )٣٥(
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مع كيان خارجي، سواء كان خاصاً أو حكومياً، فإن هناك خطراً حقيقياً بأن ُتغفَل مصاحل               
  . يتم التقيد بأمانٍة بالضمانات اإلجرائيةتلك الشعوب وحقوقها ما مل 

  متتع العمال الزراعيني حبقوق اإلنسان  -خامساً  
من أكثر الناس ُعرضةً النعدام األمن الغذائي حنو نصف مليار من النساء والرجـال                -٢٩

. الذين يساعدون يف إنتاج الغذاء الذي نعتمد عليه مجيعاً، وهم العمال الزراعيون اُألجـراء             
ل ضمان احلماية الكافية هلذه الفئة من األشخاص مسامهة كبرية يف التخفيف مـن              وسيشكّ
وهو حتٍد يزداد ضغطاً بسبب زيادة االستثمارات يف مشاريع زراعية كبرية هبـدف              . اجلوع

وُيشار إىل التحديات اليت ُحدِّدت والتوصيات      . ضمان األمن الغذائي وإنتاج الوقود الزراعي     
تعلق بالعمال الزراعيني يف التقرير الرئيسي للمقرر اخلاص املعين باألعمـال           اليت قُدِّمت فيما ي   

  ).١٩-١٢، الفقرات A/HRC/13/33(التجارية الزراعية واحلق يف الغذاء 

التفاوض على عمليات حيازة واستئجار األراضي على نطاق واسـع            -سادساً  
  وحقوق السكان احملليني

  ستغالل املوارد الطبيعيةاحلق يف تقرير املصري ويف ا  -ألف   
 من كلٍ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          ١ من املادة    ٢إن الفقرة     -٣٠

والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعترف باحلق يف تقرير املصري 
ا الطبيعية حبرِّية؛ وينص    املعرَّف بكونه حق مجيع الشعوب يف أن تتصرف يف ثرواهتا وموارده          

وفيمـا يتعلـق    . كال العهدان على أنه ال جيوز حرمان أي شعب من أسباب عيشه اخلاصة            
 من إعالن األمـم املتحـدة   ٣بالشعوب األصلية، حيظى هذا املبدأ مبزيد من التأكيد يف املادة    

يقية حلقـوق   واحلق يف تقرير املصري، كما أقرته اللجنة األفر       . بشأن حقوق الشعوب األصلية   
اإلنسان والشعوب، يفرض على احلكومات واجب محاية األفراد اخلاضعني لواليتها مـن أن             

. )٣٦(ُيحرموا من احلصول على موارد إنتاجية، نتيجة قدوم مستثمرين داخليني وأجانب، مثالً           
وُيطابق هذا األمر ما تشري إليه جلنة القضاء على التمييز العنصري بوصفه اجلانب الـداخلي               
للحق يف تقرير املصري، الذي يعين أنه حيق جلميع الشعوب السعي حبّرية إىل حتقيـق منائهـا                 

وهلذا احلق صالت واضحة حبق كل      . االقتصادي واالجتماعي والثقايف دومنا تدّخل خارجي     
__________ 

)٣٦( The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. 

Nigeria, African Commission on Human and Peoples’ Rights, communication No. 155/96 

(2001), para. 58. 
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مواطن يف املشاركة يف تدبري الشؤون العامة على أي مستوى كان، مثلما تـشري إىل ذلـك                 
 )٣٧( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري          ٥ادة  من امل ) ج(الفقرة  
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، إىل جانب حقوق األقليـات      ٢٥واملادة  

 أعـاله  ٣وهذا يعزِّز أكثر املبدأ املشار إليه يف الفقرة       . )٣٨( من العهد  ٢٧املعترف هبا يف املادة     
 مبوجبه تغيري استخدام أرض عائدة إىل شعب من الشعوب، مبا فيها الشعوب             والذي ال جيوز  

  .)٣٩(األصلية بوجه خاص، دون استشارة مسبقة

  الشفافية واملساءلة يف استخدام اإليرادات: احلق يف التنمية  -باء   
ال بد من اتسام عمليات إجيار أو حيازة األراضي بالشفافية التامة ومـن اسـتخدام           -٣١

ويبدو أن األرض، يف بعض احلاالت، تؤجَّر   . ات الناجتة عن ذلك ملنفعة السكان احملليني      اإليراد
لقاء إجيارات جد ضئيلة، أو ُتباع بأمثان أقل من أسعار السوق، أو حىت ُتسلَّم مقابل وعـود                 

لكن، ومع أن الدول هلا حـق املـشاركة يف          . ُمبهمة خبلق فرص عمل أو بنقل التكنولوجيا      
صادية، فإن الالزمة املنطقية لذلك، مبوجب إعالن احلق يف التنمية، هي أنه ينبغي          الشؤون االقت 

وضع سياسات إمنائية وطنية مالئمة هتدف إىل التحسني املستمر لرفاهية مجيع السكان  "للدول  
ومجيع األفراد على أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنمية ويف التوزيع العادل             

السكان "وينبغي اعتبار التنمية عملية ُيجدر أن تعود بالنفع على          . )٤٠("ملستمدة منها للفوائد ا 
األفراد مجيعهم على أساس مشاركتهم، النشطة واحلرة واهلادفة، يف التنميـة           .... بأسرهم و   

ويتطلب هذا األمر أن تضمن الدول مشاركة       . )٤١("ويف التوزيع العادل للفوائد املستمدة منها     
احمللية املعنية بشكل مناسب يف عمليات استئجار أو حيازة األراضي، وأن تكـون             اجملتمعات  

واملشاركة أمر بالغ األمهية يف ضمان اسـتدامة وجنـاح          . )٤٢(عملية صنع القرار شفّافة متاماً    
  .)٤٣(االستثمارات على املدى البعيد

__________ 

 يف تقرير املصري اليت اعتمدهتا جلنة القضاء على         بشأن احلق ) ١٩٩٦(انظر التوصية العامة احلادية والعشرون       )٣٧(
 .٤التمييز العنصري، الفقرة 

، الرسالة رقـم    القائد أوميناياك وعصبة لوبيكون ليك ضد كندا      انظر، مثالً، اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        )٣٨(
١٦٧/٨٤ (CCPR/C/38/D/167/1984) ١٩٩٠مارس / آذار٢٦، اآلراء اخلتامية املؤرخة. 

 ٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٧عنية حبقوق اإلنسان، املالحظات اخلتاميـة بـشأن تقريـر الـسويد،             اللجنة امل  )٣٩(
(CCPR/C/SWE/CO/6) ٢٠، الفقرة. 

 .٣، الفقرة ٢، املرفق، املادة ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة  )٤٠(
 . من الديباجة٢نفس املرجع أعاله، الفقرة  )٤١(
 .٨ادة  من امل٢ والفقرة ٦ من املادة ٣نفس املرجع أعاله، الفقرة  )٤٢(
، املرجع مذكور يف احلاشية ?Cotula and others, Land Grab or Development Opportunityانظر  )٤٣(

 . أعاله١٣
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حقوق السكان  وينبغي أن ُتستخدم اإليرادات املكتسبة من تلك االتفاقات يف إعمال             -٣٢
تضمن، يف مجلة أمور، تكافؤ الفرص للجميـع يف إمكانيـة           "مبا يتفق مع واجب الدولة بأن       

وصوهلم إىل املوارد األساسية والتعليم واخلدمات الصحية والغذاء واإلسكان والعمل والتوزيع           
قيق اهلدف ويف إشارة إىل الصلة القائمة بني االستثمار األجنيب املباشر وحت      . )٤٤("العادل للدخل 

 من األهداف اإلمنائية لأللفية املتعلق بإقامة شراكة عاملية من أجل التنميـة ، الحـظ                ٨رقم  
يعين ضمناً أن االستثمار األجنيب املباشـر   "الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية أن ذلك احلق          

 إىل االرتقـاء    ينبغي أن ُيسهم على حنو مسؤول يف التنمية احمللية والوطنية، أي بطرق تؤدي            
بالظروف االجتماعية ومحاية البيئة واحترام سيادة القانون وااللتزامات الضريبية يف البلـدان            

كما تعين املبادئ األساسية للحق يف التنمية، املذكورة أعاله، أن مجيـع األطـراف              . املضيفة
العتبارات الرحبية  املشارِكة، أي املستثمرين والبلدان املتلقية، مسؤولة عن ضمان أالّ تتسبب ا          

ولذلك، ينبغي أن تؤخذ آثار االستثمار األجنيب املباشر يف         . يف استبعاد محاية حقوق اإلنسان    
وجتد هذه  . )٤٥(" يف سياق احلق يف التنمية     ٨احلسبان عند تقييم التقدم احملرز يف حتقيق اهلدف         

 يف الغذاء الكـايف،     احلجة سنداً أقوى يف التزام مجيع الدول بضمان اإلعمال التدرجيي للحق          
 مـن العهـد     ٢ من املادة    ١بأقصى ما لديها من املوارد املتاحة مجيعها، مثلما جاء يف الفقرة            

وباإلضافة إىل ذلك، جيب علـى      . الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
حلصول على املوارد الدولة أن تبادر إىل املشاركة يف أنشطٍة القصد منها زيادة فرص الناس يف ا

والوسائل واستخدامها لضمان كسب رزقهم مبا حيقق هلم األمن الغذائي؛ وإن عدم استخدام             
  .)٤٦(اإليرادات املتوفرة لالقتراب من حتقيق ذلك اهلدف بأسرع ما ميكن إخاللٌ هبذا االلتزام

  خامتة  -سابعاً   
ة أن تعود بالنفع على     من شأن االستثمارات الواسعة النطاق يف األراضي الزراعي         -٣٣

وإذا مل . مجيع األطراف املعنية، غري أن ذلك يفترض مسبقاً وجود إطار مؤسسي مناسـب        
يكن األمر كذلك عند تنفيذ االستثمار، فإن قدوم مستثمرين ِكبار من شأنه يف الواقع أن               

تسبون يقلّل احتمال إنشاء مثل ذلك اإلطار يف املستقبل، إذ إن املستثمرين الِكبار قد يك             
من التأثري ما يكفي لتفادي وضع لوائح قد حتد من حّريتـهم يف الـسعي وراء حتقيـق                  

__________ 

فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية القائمة علـى       . ٨ من املادة    ١، املرفق، الفقرة    ٤١/١٢٨قرار اجلمعية العامة     )٤٤(
 M.E. Salomon, Global Responsibility forنظـر حقوق اإلنسان املوصى هبا يف إعالن احلق يف التنمية، ا

Human Rights: World Poverty and the Development of International Law (Oxford, OUP, 2007), 

pp. 129–132. 
 .٥٩، الفقرة )E/CN.4/2006/26الوثيقة (تقرير الفريق العامل املعين باحلق يف التنمية،  )٤٥(
بشأن احلق يف الغذاء الكايف     ) ١٩٩٩(١٢تماعية والثقافية، التعليق العام رقم      جلنة احلقوق االقتصادية واالج    )٤٦(

 .١٦ و١٥، الفقرتان )١١املادة (
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لذلك، فإنه من الضروري أن تتقيد املفاوضات املؤدية إىل مثل تلـك            . مصاحلهم اخلاصة 
االتفاقات بعدد من الشروط اإلجرائية اليت تضمن مشاركة مستنرية للمجتمعات احملليـة            

ئد على حنو مناسب، ومن الضروري أيضاً أن تأخذ االتفاقات نفسها           وبالتايل اقتسام الفوا  
وال ينبغي، حتت أي . يف االعتبار حقوق اإلنسان اليت قد تتأثر سلباً مبثل تلك االستثمارات

ظرف، السماح بأن ُتعطى األولوية التفاقات إجيار مساحات شاسعة من األراضي أو نقل             
فالدولة املـضيفة ملَزمـة     .  يف جمال حقوق اإلنسان    ملكيتها على التزامات الدول املعنية    

بضمان محاية حقوق اإلنسان داخل حدود واليتها اإلقليمية، واملستثمر مـسؤول عـن             
احترام تلك احلقوق وعن عدم عرقلة جهود الدولة اليت تفي بالتزاماهتا مبوجب القـانون              

االلتزامـات، ال سـيما     وجيب على الدولة منشأ املستثمر أن تضمن التقيد هبذه          . الدويل
عندما يكون املستثمر كياناً خاصاً وتكون الدولة املضيفة عاجزةً عـن التـصرف وفقـاً               

والغاية من املبادئ الدنيا املذكورة يف املرفـق ضـمان          . اللتزاماهتا أو غري راغبة يف ذلك     
  . االضطالع هبذه املسؤوليات
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  املرفق

ية على حيازة أو استئجار     املبادئ الدنيا يف جمال حقوق اإلنسان السار      
  األراضي على نطاق واسع

ينبغي أن جتري املفاوضات املؤدية إىل إبرام اتفاقات استثمار بطريقة شفّافة متامـاً             : ١املبدأ  
ومبشاركة مجيع اجملتمعات احمللية اليت قد تتأثر فرُصها يف احلصول على األراضي وغريها مـن               

وعند النظر يف إبرام اتفاق مع أحد املـستثمرين، ينبغـي           . املوارد اإلنتاجية باتفاق االستثمار   
للحكومة املضيفة أن تقارن دائماً بني مزايا إبرام مثل ذلك االتفاق وتكاليف الفرص البديلة،              
خاصةً عندما يكون من شأن استخدامات أخرى لألراضي املتاحة أن تساعد أكثر يف تلبيـة               

  .دى البعيد ويف إعمال حقوقهم اإلنسانية إعماالً كامالًاحتياجات السكان احملليني املعنيني على امل
على العموم، ال جيوز إحداث أي تغيري يف استخدام األراضي إالّ مبوافقة اجملتمعات             : ٢املبدأ  

وهلذا األمر أمهية خاصة بالنـسبة للمجتمعـات        . احمللية املعنية موافقة حرة ومسبقة ومستنرية     
وال ينبغي السماح بتنفيـذ     .  اللذين تعرَّضت هلما عرب التاريخ     األصلية نظراً للتمييز والتهميش   

وال جيوز الـسماح هبـا، مبوجـب    . عمليات اإلخالء القسري إالّ يف ظروف استثنائية جداً      
القانون الدويل، إالّ عندما تتوافق مع التشريعات السارية حملياً، وعندما ُتربِّرها ضرورة املنفعة             

يضات كافية وإعادة توطني يف مكان بديل أو احلـصول علـى    العامة، وعندما تصاحبها تعو   
وقبل تنفيذ أي عملية إخالء أو تغيري يف استخدام األراضي قـد تـؤدي إىل               . أراضٍ ُمنتجةٍ 

حرمان أشخاص من احلصول على مواردهم اإلنتاجية، ينبغي للدول أن تضمن دراسة مجيـع     
غية عدم االضطرار إىل اللجوء إىل اإلخالء       البدائل املُجدية بالتشاور مع األشخاص املتأثرين ب      

وينبغي، يف مجيع األحوال، تـوفري      . القسري أو، على األقل، بغية خفضه إىل أدىن حد ممكن         
  . ُسبل االنتصاف أو اإلجراءات القانونية الفعالة لألشخاص املتأثرين بأوامر اإلخالء

 يف مجيع الظروف، ينبغي للدول من باب احلرص على محاية حقوق اجملتمعات احمللية      : ٣املبدأ  
أن تعتمد تشريعات حتمي تلك احلقوق وُتحدد بالتفصيل احلاالت اليت ُيسمح فيهـا بتغـيري               

. استخدام األراضي أو إخالئها من ُمستخِدميها، فضالً عن اإلجراءات املتَّبعة يف تلك احلالـة             
لية يف احلصول على سندات وعالوةً على ذلك، ينبغي للدول أن تساعد األفراد واجملتمعات احمل

ملكية فردية أو يف التسجيل اجلماعي لألراضي اليت يستخدموهنا، كي تضمن إحاطة حقوقهم             
وينبغي أن ُتصمَّم تلك التشريعات وفقاً للمبادئ األساسية وللمبادئ         . باحلماية القانونية التامة  

هي مبادئ قـّدمها، يف عـام       التوجيهية املتعلقة بعمليات اإلخالء والترحيل بدافع التنمية، و       
، املقرر اخلاص املعين باحلق يف السكن الالئق كعنصر من عناصر احلـق يف مـستوى          ٢٠٠٧
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الصادر عن جلنة احلقوق االقتصادية     ) ١٩٩٧(٧، ووفقاً للتعليق العام رقم      )٤٧(معيشي مناسب 
 عمليـات   ):من العهـد  ) ١(١١املادة  (واالجتماعية والثقافية بشأن احلق يف السكن املالئم        

  .اإلخالء القسري
وينبغي أن ُتعطـي    .  ينبغي أن يستفيد السكان احملليون من إيرادات اتفاق االستثمار         :٤املبدأ  

عقود االستثمار األولوية للضرورات اإلمنائية للسكان احملليني وأن حتاول إجياد حلول تـوازن             
ـ     . بشكل مناسب بني مصاحل مجيع األطراف      ى األفـضلية   وحسب الظروف، ميكن أن ُتعط

للترتيبات اليت يتيح مبوجبها املستثمر األجنيب قروضاً وتكنولوجيا ُمحسَّنة يف إطـار الزراعـة         
التعاقدية مقابل إمكانية شراء جزء من احملاصيل بسعر حمدد سلفاً، وذلك بدالً من اسـتئجار               

غي أن تتقيـد    األراضي بعقود طويلة األجل أو شرائها، علماً أن الزراعة التعاقدية نفسها ينب           
بالشروط املبيَّنة يف تقرير املقرر اخلاص املعين باألعمال التجارية الزراعية واحلـق يف الغـذاء               

  ).٤٥-٤٣، الفقرات A/HRC/13/33الوثيقة (
 يف البلدان اليت تواجه فقراً شديداً يف األرياف ويف ظل انعـدام فـرص عمـل يف                  :٥املبدأ  

للمستثمرين إنشاء وتشجيع ُنظُم زراعية تعتمد على       قطاعات أخرى، ينبغي للدول املُضيفة و     
فأساليب اإلنتاج الشديدة االعتماد على     . اليد العاملة مبا يكفي للمسامهة يف إجياد فرص عمل        

وينبغـي أن تـساهم اتفاقـات       . اليد العاملة ميكن أن حتقق إنتاجية عالية يف اهلكتار الواحد         
كسب الرزق احمللية وال سيما تـوفري فـرص         االستثمار بأقصى ما ميكن يف تدعيم خيارات        

احلصول على أجر معيشي للسكان احملليني املتأثرين، الذي يشكل عنصراً أساسياً من عناصر             
  .حق اإلنسان يف الغذاء

للدول املضيفة وللمستثمرين التعاون على حتديد سبل تكفُل احترام البيئة يف            ينبغي   :٦املبدأ  
تسريع تغري املناخ واستنفاد التربة ونضوب املخزون من امليـاه         طرائق اإلنتاج الزراعي، وعدم     

وحسب الظروف احمللية، ميكن للدول املضيفة وللمستثمرين حبث تطبيق ممارسـات           . العذبة
  . زراعية قليلة االستخدام للمدخالت اخلارجية كوسيلة لرفع هذا التحدي

رف النظر عن مضمون الترتيـب،       ال بد أن ُتحدَّد التزامات املستثمر بوضوح، بص        :٧املبدأ  
وأن تكون هذه االلتزامات قابلة لإلنفاذ بأساليب منها، على سبيل املثال، إدراج عقوبـات              

وحىت تكون هذه اآللية فّعالة، ينبغي إجـراء عمليـات          . ُمحددة سلفاً يف حال عدم االمتثال     
بغي عدم حصر التزامات وين. مستقلة وتشاركية لتقييم األثر املستقبلي على فترات حمددة سلفاً  

بل ينبغي أن تكون .  يف حال حيازة األراضي-املستثمر يف دفع اإلجيار أو يف دفع مبلغ نقدي     
االلتزامات واضحة وقابلة للتحقق فيما تتعلق بعدد من املسائل ذات الصلة باستدامة االستثمار     

تزامات، على اخلصوص، وميكن أن تشمل تلك االل. على املدى البعيد وبتقّيده حبقوق اإلنسان
إجياد فرص عمل حملية والتقيد حبقوق العمال، مبا يف ذلك األجر املعيشي ففي سياق العمـل                
املأجور؛ والتعاقد مع صغار املالكني عن طريق خمططات تعاقد مع املـزارعني أو مـشاريع               

__________ 
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كما قد مشتركة أو غري ذلك من أشكال اإلنتاج التعاوين اليت ُيتفاوض عليها بشكل مناسب؛   
تتعلق باحلاجة إىل تنفيذ استثمارات من أجل ضمان استفادة اجملتمعات احمللية من جزء أكـرب               

  .من سلسلة القيمة، عن طريق بناء وحدات تصنيع حملية، مثالً
 حرصاً على أالّ تؤدي اتفاقات االستثمار إىل تفاقم انعدام األمن الغذائي الذي يعيشه :٨املبدأ 

يجة باألخص لزيادة االعتماد على األسواق الدولية أو املعونة الغذائية يف           السكان احملليون، نت  
ظل ارتفاع أسعار السلع األساسية الزراعية، ينبغي أن تتضمن االتفاقات اليت ُتَربم مع بلـدان               
مستورِدة لألغذية حكماً ينص على وجوب بيع نسبة مئوية معّينة دنيـا مـن احملاصـيل يف                 

 ُيتفق عليها سلفاً، وعلى إمكانية زيادة هذه النسبة املئوية إذا ما بلغ سعر              بقَيم األسواق احمللية 
وقد يكون من الـضروري وضـع       . السلع األساسية الغذائية يف األسواق الدولية حداً معيناً       

خمططات دعم مناسبة أيضاً من أجل زيادة إنتاجية املزارعني احملليني هبـدف ضـمان عـدم                
تيجة للمنتجات املنخفضة السعر اليت تصل إىل األسواق احملليـة،          تكبُّدهم خسائر يف الدخل ن    

  .واليت أُنِتجت يف ظروف أكثر تنافسيةً يف مزارع واسعة النطاق أنشأها مستثمرون أجانب
 ينبغي إجراء عمليات تقييم األثر قبل انتهاء املفاوضات بغية إبراز تبعات االستثمار             :٩املبدأ  

العمالة والـدخل احملليـان،     ) أ: (غذاء من خالل تناول ما يلي     على صعيد التمتع باحلق يف ال     
استناداً إىل بيانات ُمفصَّلة حبسب نوع اجلنس، وحيثما كان مناسباً، حبسب اجملموعة اإلثنية؛             

وصول اجملتمعات احمللية، مبا يف ذلك جمتمعات الرعاة واملزارعني الُرحَّـل، إىل املـوارد              ) ب(
البيئة، مبا يف   ) د(وجيات جديدة واالستثمار يف البنية األساسية؛       دخول تكنول ) ج(اإلنتاجية؛  

احلصول على الغـذاء    ) ه(ذلك استنفاد التربة واستخدام املوارد املائية واالضمحالل اجليين؛         
ولن يتسنَّى ضمان أن توزِّع عقوُد إجيار األراضي أو بيعهـا املنـافَع             . وتوافره ومدى كفايته  

لية والدولة املضيفة واملستثمر إالّ عن طريق عمليات تقييم األثر اليت     بإنصاف بني اجملتمعات احمل   
  .ينبغي أن يكون هلا ُبعد تشاركي

 حتظى الشعوب األصلية، مبوجب القانون الدويل، بأشكال حمـددة مـن محايـة         :١٠املبدأ  
عنية وينبغي أن تتشاور الدول وتتعاون حبسن نية مع الشعوب األصلية امل    . حقوقها يف األراضي  

هبدف احلصول على موافقتها احلرة واملستنرية قبل إقرار أي مشروع يؤثر على أراضـيها أو               
أقاليمها أو مواردها األخرى، ال سيما فيما يتصل بتهيئة أو استخدام أو استغالل املعـادن أو             

  .املياه أو موارد أخرى
وينبغي أن تكـون حقـوق       ينبغي أن حيظى اُألجراء الزراعيون باحلماية الكافية،         :١١املبدأ  

اإلنسان األساسية وحقوق العمل اخلاصة هبم منصوصاً عليها يف التشريعات ومطبقة يف الواقع             
ومن شأن تعزيز محاية هذه الفئة مـن        . العملي، وفقاً لصكوك منظمة العمل الدولية السارية      

  .اسب والكايفالعمال أن يسهم يف زيادة قدرهتم وقدرة أُسرهم على احلصول على الغذاء املن

       


