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 جلنة األمن الغذائي العاملي
  واألربعونبعة الدورة السا

 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2021 باطش/فرباير 8-11

 اختصاصات إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة 
 القرارات مسودة -بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

 
بشــأن املســاواة للجنة األمن الغذائي العاملي إعداد اخلطوط التوجيهية الطوعية "اختصــاصــات  CFS 2021/47/05الوثيقة 

اختصــاصــات إعداد " CFS 2021/47/06 الوثيقة" و يف ســياق األمن الغذائي والتغذيةوالفتيات بني اجلنســني ومتكني املرأة 
ني ومتكني املرأة يف ســـياق األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن املســـاواة بني اجلنســـ

ساواة بني الرئيسان املشاركان جملموعة العمل املفتوحة العضوية املعنية ابملابلصيغة اليت قدمها "، مسودة القرارات -والتغذية 
 .دا)(فنلن Satu Lassila(بوركينا فاسو) والسيدة  Josephine Ouedraogoالسفرية سعادة ، اجلنسني ومتكني املرأة

 
 وإن اللجنة:

 
تشـــــــيد و  ،ومتكني املرأةجمموعة العمل املفتوحة العضـــــــوية املعنية ابملســـــــاواة بني اجلنســـــــني لعمل  اعرب عن تقديرهت )أ(

 ؛جملموعة العمل املفتوحة العضويةابلقيادة الفعالة للرئيسني املشاركني 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــــأن املســــــاواة اختصــــــاصــــــات إعداد ] تصــــــادق علىو [ )ب(

 ؛يف سياق األمن الغذائي والتغذيةوالفتيات بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 ،لتوجيهيةاخلطوط اعملية شاملة، مفتوحة جلميع أصحاب املصلحة املهتمني، تؤدي إىل اعتماد اتباع أبمهية  قرّ تو  )ج(

للجنة  ةالعضــــــــوية التابع ةاملفتوحإشــــــــراف جمموعة العمل حتت فين، مهام لجنة، بدعم من فريق الها أمانة تيســــــــر و 
 ؛نياملشاركئيسني بقيادة الر 
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شــــــــاورة املالعضــــــــوية و  ةاملفتوحجمموعة العمل واجتماعات  قررةملشــــــــاورات اإلقليمية املاما تكتســــــــيه د على وتشــــــــدّ  )د(
عن العملية وضـــــــــمان جناحها، ودعت أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة تعزيز حس املســـــــــؤولية لأمهية حامسة من  لكرتونيةاإل

  ؛املعنيني كافة يف اللجنة إىل املشاركة بشكل فاعل يف إعداد اخلطوط التوجيهية
تنفيذ من تمكن لالية يف الوقت املناســـــب لاملوارد ما يكفي من املإاتحة لجنة على أعضـــــاء ال وتتوّجه ابلشـــــكر إىل )ه(

 ؛كامًال تنفيًذا   عملية التقارب بني السياسات
لتوجيهية الطوعية بشـــــــأن املســـــــاواة بني اجلنســـــــني ومتكني املرأة يف ســـــــياق األمن الغذائي اخلطوط اعرض طلب وت )و(

 .2022 تشرين األول/يف أكتوبراملزمع عقدها لجنة يف دورهتا اخلمسني الللمصادقة عليها من قبل  والتغذية


