
المشاورات اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العالمي حول إعداد الخطوط
التوجيهية الطوعية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في 

سياق األمن الغذائي والتغذية 

مذكرة معلومات

معلومات أساسية
وقد صادقت لجنة األمن الغذائي العالمي، في دورتها السادسة 

واألربعين المعقودة في عام 2019، على عملية سياسات ستؤدي 
إلى وضع الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المساواة بين 

الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية.
يكتسي النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات 

أهمية حاسمة للقضاء على الجوع وضمان األمن الغذائي والتغذية 
للجميع واإلعمال المطرد للحق في غذاء ٍكاٍف في سياق األمن 

الغذائي الوطني. كما تعتبر المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 
والفتيات أمًرا ال غنى عنه لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة 

الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والمساهمة في 
الحد من الفقر، وتحقيق النمو االقتصادي، وإدارة الموارد الطبيعية 
على نحو مستدام، والتخفيف من وطأة تغيّر المناخ والتكيّف معه، 

وحماية النظم اإليكولوجية، وصون التنوع البيولوجي.
ويتعذر على عدد متزايد من األشخاص تلبية احتياجاتهم الغذائية 

والتغذوية. فقد أشارت التقديرات إلى أن حوالي 690 مليون 
شخص كانوا يعانون من الجوع في عام 2019، وربما أضحى 
ما يصل إلى 132 مليون شخص آخر في عداد ناقصي التغذية 

في عام 2020 جراء جائحة كوفيد-19، وهو ما يؤثر بشكل 
غير متناسب على المرأة والفتيات. وفي هذا السياق، ثّمة حاجة 

إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع هذه التحديات ومعالجة الثغرات 
والحواجز التي تعترض سبيل إحراز تقدم في تحقيق المساواة بين 
الجنسين واإلعمال الكامل لحقوق المرأة والفتيات في سياق األمن 

الغذائي والتغذية.
وإن تعزيز النقاش والحوار بشأن اإلصالحات المؤسسية وفي 

مجال السياسات من أجل النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة والفتيات أمر ال غنى عنه ويشّكل شرًطا مسبقًا أساسيًا 

إلعمال حقوق اإلنسان والنظم الغذائية المستدامة والتنمية.
ويكمن الهدف من وراء هذه الخطوط التوجيهية الطوعية، على 
غرار المنتجات السابقة الصادرة عن الجنة، في أن تكون وثيقة 

مرجعية تزّود الحكومات والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين 
أيًضا بتوجيهات بخصوص السياسات واالستثمارات والترتيبات 

المؤسسية المناسبة الالزمة كجزء من جهودها الرامية إلى 
القضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية، وضمان 

اإلعمال المطرد للحق في غذاء كاٍف.

المشاورات اإلقليمية
تعتزم أمانة اللجنة، حرًصا منها على ضمان عملية شاملة وواسعة 

النطاق، تنظيم ست مشاورات إقليمية خالل الفترة الممتدة بين 
سبتمبر/ أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2021، تمّول إلى حٍد كبيٍر 

بفضل الدعم السخي لكل من إسبانيا والسويد وفرنسا وفنلندا. 
وستساهم اإلسهامات الواردة خالل هذه المشاورات في إعداد 

المسودة األولى للخطوط التوجيهية الطوعية التي سيتم التفاوض 
بشأنها في ربيع عام 2022، تحسبًا لمسودة نهائية تعرض على 
الجلسة العامة للجنة للنظر فيها في دورتها الخمسين التي ستعقد 

في أكتوبر/تشرين األول 2022.
وتعتبر المشاورات اإلقليمية فرصة لتلقي إسهامات وتعليقات 

واقتراحات حول كيفية مواءمة الخطوط التوجيهية الطوعية على 
نحو أفضل مع األولويات واالحتياجات الوطنية/اإلقليمية. وسيتم 

توثيق نتائج كل مشاورة إقليمية في تقرير لرئيس مجموعة العمل 
المفتوحة العضوية المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

والفتيات.
وستنظم المشاورات اإلقليمية من قبل أمانة اللجنة بالتعاون مع 
المكاتب الميدانية لكل من منظمة األغذية والزراعة والصندوق 

الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العالمي ومنظمة الصحة 
العالمية ومنظمة األمم المتحدة للطفولة وغيرها من الشركاء 

المعنيين.

المشاركون وترتيبات العمل
من المتوقع أن تضّم هذه المشاورات اإلقليمية، باالستناد إلى 

نموذج اللجنة المتعدد أصحاب المصلحة، مشاركين من الحكومات 
ومنظمات المجتمع المدني )بتيسير من آلية المجتمع المدني التابعة 
للجنة( وجمعيات القطاع الخاص )بتيسير من آلية القطاع الخاص 
التابعة للجنة( ومنظمات البحوث الزراعية وهيئات األمم المتحدة 
والمؤسسات المالية الدولية والمؤسسات الخيرية الخاصة، وذلك 
حرصاً على الطابع المتعدد أصحاب المصلحة للنقاش ونتائجه. 

ومن المتوقع أن تستغرق كل مشاورة إقليمية يومين لتوجيه 
المشاركين في ما يتعلق بالمسودة صفر والحصول على تعقيبات 

منّظمة لتحسين المراحل القادمة للعملية. وستتاح خدمات الترجمة 
الفورية باللغات الرسمية لألمم المتحدة ذات الصلة باإلقليم المعني.

وثائق المعلومات األساسية
ستكون المسودة صفر من الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن 
الغذائي والتغذية متاحة اعتباًرا من يونيو/حزيران في حيز العمل 

الخاص باللجنة إلى جانب وثائق معلومات أساسية أخرى ذات 
صلة. كما ستتاح في الوقت المناسب للمشاركين مذكرة مفاهيمية 
وجداول أعمال المشاورات اإلقليمية جنبًا إلى جنب مع معلومات 

خاصة بالجوانب اللوجستية.

UN_CFS :تويتر
cfs@fao.org :البريد اإللكتروني

www.fao.org/cfs :الموقع اإللكتروني

http://www.fao.org/cfs/ar
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender
http://www.twitter.com/UN_CFS
mailto:cfs%40fao.org?subject=
http://www.fao.org/cfs

