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الدورة األربعون
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آخر املعلومات عن العملية التشاورية لوضع
مبادئ لالستثمارات الزراعية املسؤولة
يف سياق األمن الغذائي والتغذية
احملتويات
الصفحات
أوالً –
ثانياً –
ثالثاً –

معلومات أساسية
التقرير املرحلي
آفاق املستقبل

2 ................... ................................ ................................

2 .................... ................................ ................................

4 ....................... ................................ ................................

يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .ويمكن
االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
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املسائل اليت تستدعي عناية اللجنة
تأخذ اللجنة علماً بآخر املعلومات الواردة يف الوثيقة  CFS 2013/40/6وتقرّ اجلدول الزمين املقرتح آلفاق املستقبل على
النحو الوارد يف الفقرة .6

أو ًال – معلومات أساسية
خالل الدورة التاسعة والثالثني اليت عقدتها اللجنة" ،بعد مراعاتها لنتائج العملية التشاورية جملموعةة العمةل
-1
املفتوحة العضوية إلعداد اختصاصات العملية ضمن جلنة األمن الغذائي من أجةل وضةع مبةادال لالسةتثمارات الزراعيةة
املسؤولة:

(أ)

أقرّت االختصاصات من أجل إجراء عملية تشاورية شاملة ضمن جلنة األمن الغذائي العاملي لوضع مبةادال
لالستثمارات الزراعية املسؤولة وضمان ملكيّتها على نطاق واسع؛

(ب) وافقت على أن تتوىل أمانة جلنة األمن الغذائي العاملي تنفيذ هذه العملية حتت إشراف املكتةب وبالتعةاون
الوثيق مع جمموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية مببادال االستثمارات الزراعية املسؤولة؛
(ج) طلبت أن تُرفع املبادال املنبثقة عن العملية التشاورية للجنة األمن الغذائي العاملي إىل جلنة األمةن الغةذائي
العاملي للمصادقة عليها يف دورتها احلادية واألربعني يف أكتوبر /تشرين األول 2114؛
(د)

شدّدت على الدور اهلام للمشاورات املخطط هلا بشأن مبادال االسةتثمارات الزراعيةة املسةؤولة ،وشةجّعت
مجيع أصحاب املصلحة على املشاركة بشكل نشط يف هذه العملية" 1.

وإنّ الغرض من إعداد هذه الوثيقة هو إعطاء ملخّص عن األنشطة اليت جرى تنفيذها منذ أكتةوبر/تشةرين األول
-2
 ،2112واقرتاح جدول زمين حمدّث لألنشطة اليت سيجري تنفيذها بعد الدورة األربعني للجنة.

ثانياً – التقرير املرحلي
تواصلت العملية التشاورية الشاملة الةيت أُطلقةت يف سةنة  2112مةن خةالل تشةكيل جمموعةة عمةل مفتوحةة
-3
العضوية تضمّ أصحاب مصلحة متعددين ومعنية باالستثمارات الزراعية املسؤولة وتابعةت عملةها يف الفةرتة الفاصةلة بةني
الدورتني من خالل عدد من األنشطة:
1

التقرير النهائي
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مشلت األنشطة الفنية ما يلي:

استعراض املبادرات الدولية القائمة لالستثمارات الزراعية املسؤولة تفادياً لالزدواجية ولتحديد الثغرات
(نوفمرب/تشرين الثاني  -ديسمرب/كانون األول )2112؛
تشكيل فريق دعم فين مشرتك بني عدة وكاالت لالستفادة من خرباته يف جماالت املساواة بني اجلنسني
وحقوق اإلنسان واالستثمارات واملوارد الطبيعية والتغذية (نوفمرب/تشرين الثاني  -ديسمرب/كانون األول
)2112؛
حتديد اخلطوط العريضة ملبادال االستثمارات الزراعية املسؤولة لكي تقوم جمموعة العمل املفتوحة العضوية
باستعراضها يف  22يناير/كانون الثاني ( 2113ديسمرب/كانون األول )2112؛
إعداد مسودة صفر لكي تقوم جمموعة العمل املفتوحة العضوية باستعراضها يف  16و 11مايو/أيار 2113
(فرباير/شباط – أبريل/نيسان )2113؛
القيام ،بناء على قرار مكتب جلنة األمن الغذائي العاملي يف  11مايو/أيار  ،2113بإعداد نسخة جديدة من
املسودة صفر لكي تقوم جمموعة العمل املفتوحة العضوية باستعراضها يف  23و 24سبتمرب/أيلول 2113
(مايو/أيار – يوليو/متوز .)2113
(ب) مشلت أنشطة تشاطر املعلومات وتعميمها ما يلي:







املنتدى العاملي لألغذية والزراعة (برلني ،يناير/كانون الثاني )2113؛
اجتماع خاص بالربنامج الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا (أديس أبابا ،مارس/آذار )2113؛
املؤمتر السنوي للبنك الدولي عن األراضي والفقر (واشنطن ،أبريل/نيسان )2113؛
املؤمتر عن الغابات لألمن الغذائي والتغذية (روما ،مايو/أيار )2113؛
اجتماع خاص بالتحالف اجلديد من أجل األمن الغذائي والتغذية (لندن ،يونيو/حزيران .)2113

وفضالً عن ذلك ،كان هناك سعي إىل حتقيق التآزر مع عمليات جارية أخةرى مثةل مبةادال األعمةال الزراعيةة
-4
املستدامة مبوجب االتفاق العاملي والتوجيهات العملية الصادرة عن منظمة التعاون والتنميةة يف امليةدان االقتصةادي بشةأن
األعمال التجارية املسؤولة على امتداد سلسلة اإلمدادات الزراعية.
-5

وجرى أيض ًا تنفيذ عدد من األنشطة غري الرمسية لتعبئة املوارد لكفالة التمويل الالزم للعملية التشاورية.
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ثالث ًا – آفاق املستقبل
-6
العضوية.

يُقرتح جدول زمين منقّح يف ضوء النتائج الصادرة عن االجتماعةات املةذكورة أعةاله جملموعةة العمةل املفتوحةة

املهمة

اإلطار الزمين

مناقشة املسودة صفر من قبل جمموعة العمل املفتوحة العضوية

سبتمرب/أيلول

2113

عقد مشاورات إقليمية وإلكرتونية (يف حال توافر املوارد ،قةد ال تُعقةد املشةاورات أكتةةةةوبر/تشةةةةرين األول – 2113
 15مارس/آذار 2114
يف األقاليم كافة)
إعداد املسودة األوىل

 15مةةارس/آذار –  1أبريةةل/نيسةةان
2114

مناقشات أولوية حول املسودة األوىل يف إطار جمموعة العمل املفتوحة العضوية

 31-22أبريل/نيسان

اجتماع عاملي يُعقد يف روما ملناقشة النسخة النهائية

 23-12مايو/أيار

2114

2114

إقةةةةرار مبةةةةادال االسةةةةتثمارات الزراعيةةةةة املسةةةةؤولة يف اجللسةةةةة العامةةةةة أكتوبر/تشرين األول
للجنة األمن الغذائي العاملي

2114

مناقشة املسودة صفر من قبل جمموعة العمل املفتوحة العضوية

سبتمرب/أيلول

عقد مشاورات إقليمية وإلكرتونية

أكتةةةةوبر/تشةةةةرين األول – 2113
فرباير/شباط 2114

(يف حال توافر املوارد ،قد ال تُعقد املشاورات يف األقاليم كافة)

2113

