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العاملي الغذائي األمن جلنة  
 واألربعون  السابعةالدورة 

 "فارق يف األمن الغذائي والتغذية أثر "إحداث

  2021فرباير/شباط  8-11

بشأن املساواة بني العاملي جنة األمن الغذائي للاخلطوط التوجيهية الطوعية إعداد اختصاصات 
 يف سياق األمن الغذائي والتغذية والفتيات املرأةاجلنسني ومتكني 

 

 املعلومات األساسية واألساس املنطقي -فأل

حتقيق رؤية جلنة األمن الغذائي من أجل والفتيات أمر ابلغ األمهية  املرأةاالرتقاء ابملساواة بني اجلنسني ومتكني إن  -1
إلعمال املطرد للحق يف غذاء وااملتمثلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع،  )اللجنة( العاملي

 .الوطينكاف يف سياق األمن الغذائي 

اليت ُعقدت  لجنة يف دورهتا السادسة واألربعنيالمن أجل حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس، اختذت و  -2
خطوط توجيهية طوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق  إبعدادقرارًا  ،2019أكتوبر/تشرين األول  يف

متعدد  اللجنة برانمج عملالتوجيهية"(، كجزء من  اخلطوطابسم "يف هذه الوثيقة شار إليها يُ و )األمن الغذائي والتغذية 
2023-2020للفرتة السنوات 

1. 

حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة من أجل أساسًيا والفتيات أمرًا  املرأةاملساواة بني اجلنسني ومتكني وتشكل  -3
أقر اجملتمع قد و ضمان النظم الغذائية املستدامة اقتصادًًي واجتماعًيا وبيئًيا. ومن أجل ، 2030خلطة التنمية املستدامة لعام 

والفتيات من أجل التنمية املستدامة من خالل اعتماد املساواة بني اجلنسني  املرأةالدويل أبمهية املساواة بني اجلنسني ومتكني 
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني  وسينتج عن (.5)اهلدف  2030ذاته يف خطة التنمية املستدامة لعام د كهدف قائم حب

التعميم املنهجي للمساواة بني اجلنسني فإن وابلتايل،  يف مجيع أهداف اخلطة ومقاصدها.حاسم إسهام والفتيات  املرأة
 .مهم للغاية 2030تنفيذ خطة عام  يف
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على هذا الكوكب. ومع ذلك، يعيش ما يكفي من الغذاء إلطعام كل شخص حالًيا العاملي األغذية ينتج نظام و  -4
يف إعمال حقهم يف الغذاء الكايف وتلبية األشخاص وبسبب جمموعة من التحدًيت املتنوعة، يفشل عدد متزايد من 

، جائع مليون شخص 690حنو أشارت التقديرات إىل وجود ، 2019يف عام و الغذائية والتغذوية. اليومية احتياجاهتم 
ضيف تقد و  2السكان. عددمن إمجايل  يف املائة 9.8، وهو ما ميثل 2014مليواًن تقريًبا منذ عام  60بزًيدة قدرها  أي

2020مليون شخص إضايف إىل صفوف انقصي التغذية يف عام  132إىل  83ما بني  19-كوفيدجائحة  
يؤثر وهو ما ، 3

 اليوميشكل و عدم املساواة بني اجلنسني. و التمييز ذلك بشكل جزئي إىل  ىويعز  بشكل غري متناسب على النساء والفتيات
العامل األول  - نقص التغذية، والنقص يف املغذًيت الدقيقة، والوزن الزائد والسمنةأي  – سوء التغذية جبميع أشكاله

 ،احلافل ابلتحدًيت العاملي السياق هذا يفو . هم يف العبء العاملي للمرض واخنفاض متوسط العمر املرتقباُيس الذي
من أجل لفتيات أمرًا ملًحا وأكثر أمهية من أي وقت مضى وا النساء حقوق وضمان اجلنسني بني املساواة عدم معاجلة تعد

 حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع.

املساواة وليست ُتظهر جمموعة كبرية من األدلة الروابط اإلجيابية بني املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية. و  -5
أيًضا للحد  نضرورًيمها إلعمال حقوق اإلنسان فحسب، بل  نيأساسي ينبني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات أمر 

النمو االقتصادي وإدارة املوارد الطبيعية املستدامة والتخفيف من تغري املناخ والتكيف معه ومحاية النظم حتقيق الفقر و  من
احملققة على صعيد نتائج المتكني املرأة أحد أكثر الطرق فعالية لتحسني  وميثل البيولوجي.اإليكولوجية واحلفاظ على التنوع 

د من سوء التغذية لدى حيمعدل وفيات الرضع و كذلك فض  خيو ، أيًضا ليس فقط للنساء ولكن جلميع أفراد األسرة ،التغذية
إيالء اهتمام خاص لالحتياجات  إضافة إىلبني األجيال، دروات سوء التغذية على كسر ابلتايل األطفال، مما يساعد 

مع االعرتاف ابلصحة اجلنسية واإلجنابية ، األمهاتاختاذ تدابري لتحسني صحة أيًضا ويُطلب . واملرضعاتالغذائية للحوامل 
 جمرد ومتكني النساء والفتياتوتعزيز املساواة بني اجلنسني  االستثمار يف النساء والفتياتوليس  4قوقها اإلجنابية.حبو  ،للمرأة

 القيام هبا.غي بينأشياء ذكية هي لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، بل هبا  القيام يتعنيأشياء صحيحة 

عدم املساواة بني اجلنسني والتعرض للعنف إىل عدم املساواة  انتشاريؤدي التمييز ضد النساء والفتيات و و  -6
تواجه و النساء والفتيات.  لدىانتشار انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية معدل ارتفاع إضافة إىل ، األغذيةاحلصول على  يف

الفجوة بني اجلنسني يف احلصول ازدادت قد و والعمر.  النوع االجتماعيالفتيات الريفيات مساوئ ثالثية تتمثل يف املوقع و 
2019 عام إىل 2018 عام من على األغذية

تدابري الو  19-كوفيدجائحة  نظرًا إىل أن هذه الفجوة ومن املتوقع أن تتسع ، 5
 6اجلنسني. بني سليب ومتفاوتبشكل  على األمن الغذائي والتغذيةتؤثر  ااحتوائه الرامية إىل

ا بزًيدة اإلنتاج وحتسني الكفاءة يف العديد من القطاعات، ا إجيابيً يرتبط حتقيق املساواة بني اجلنسني ارتباطً و  -7
ال يزاالن يقوضان األداء االقتصادي،  اهبوالتحكم ذلك الزراعة، يف حني أن عدم املساواة والتمييز يف الوصول إىل املوارد  يف مبا

عناصر فاعلة يف النظم فعالة بوصفهن النساء أدوارًا وتؤدي . املمكن بلوغهمما يؤدي إىل نتائج اقتصادية دون املستوى 
                                                           

 .2020 ،الغذائي والتغذية يف العاملحالة األمن   2
 .2020، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  3
، رانمج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنميةوب. 2030. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015لعام  1/70قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   4

 .ا للجنة وضع املرأةماملتفق عليه 63و 62رقم  ناالستنتاجاو . 1995، بيجنيج عمل ا إعالن ومنه. و 1994
 .2020، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  5
واستجاابت السياسات العادلة يف جماالت الزراعة واألمن  19-اآلاثر اجلنسانية املرتتبة عن جائحة كوفيدن أاملوجز السياسي الصادر عن املنظمة بش  6

 .2020، منظمة األغذية والزراعة، الغذائي والتغذية
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منح سيؤدي و سالسل القيمة. على طول أبجر ورائدات أعمال ت الوعام راتواتج   اتوجمهز  اتومنتجات الغذائية كمزارع
 4-2.5إمجايل اإلنتاج الزراعي بنسبة إىل زًيدة لى املوارد الزراعية عصول حللالرجال اليت حيظى هبا النساء نفس فرص 

النظم  لنساء يفإىل اتقدمي الدعم الكايف ويشكل  7يف املائة. 17-12عدد اجلياع بنسبة  من املائة، وحيتمل أن يقلل يف
األغذية  وإنتاج مزيد من 2050إطعام تسعة مليارات شخص يف عام من أجل ابلنسبة إىل الكوكب أمرًا حامسًا الغذائية 

 8.يف املائة 50بنسبة 

ال تزال املرأة تواجه إذ ، رغم التقدم اإلجيايب احملرز على مدى عقود، ال تزال أوجه عدم املساواة بني اجلنسني قائمةو  -8
والتحكم يف،  ،يتجلى ذلك يف عدم املساواة يف الوصول إىلو متعددة ومتقاطعة من التمييز يف العديد من اجملاالت.  أشكاالً 

املوارد اإلنتاجية الرئيسية واألصول والتكنولوجيات واخلدمات والفرص االقتصادية واملشاركة يف عمليات صنع القرار على 
ما يتعلق  عن املسؤوليات غري املتوازنة وغري املعرتف هبا يف فضالً ، الوطيناملستوى على ة واجملتمع احمللي و األسر  ييمستو 

التوافر  ، أيعلى األبعاد املختلفة لألمن الغذائي بشكل سليبتؤثر مجيعها و  –دفوعة األجر والعمل املنزيل املابلرعاية غري 
 والوصول واالستخدام واالستقرار.

بوضع اجتماعي حيظني يؤثر عدم املساواة بني اجلنسني بشكل غري متناسب على النساء والفتيات، الالئي ما زلن و  -9
 احلواجز التمييزية واملعايري والتوقعات اجملتمعية تقوميف أجزاء كثرية من العامل. ومع ذلك،  ةمتدني ةوسياسيية اقتصادوسلطة 

 من أجل حتقيقوعالقاهتما اجلنسني تغيري أدوار  فإن. وابلتايل، ةكاملال يق إمكاانهتماجلميع من حتقنع مبالتقييدية  اجلنسانية
أن تتحمل مجيع اجلهات الفاعلة املهم للغاية من و اجملتمع أبسره. ابلنفع على سيعود املساواة يف احلقوق واملسؤوليات والفرص 

 .ذلك الرجال والفتيانمبا يف  ،يف هذه العمليةفعال دور تضطلع بمسؤولية مشرتكة وأن 

 اخلطوط التوجيهية هدف -ءاب

من دعم الدول األعضاء والشركاء يف التنمية وأصحاب املصلحة اآلخرين يف التوجيهية  اخلطوطاهلدف من يكمن  -10
وانعدام لقضاء على اجلوع ل املذولةاجلهود كجزء من ،  هنوالفتيات ومتكين املرأةابملساواة بني اجلنسني وحقوق  االرتقاء أجل

 إلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائييف إطار السعي إىل ا وذلك ،األمن الغذائي وسوء التغذية
 .الوطين

ة ملموسة تستند إىل املمارسات اجليدة والدروس املستفادة اتيالتوجيهية توجيهات سياس اخلطوطستوفر و  -11
هنج يراعي اعتماد هتدف إىل املسامهة يف و تعميم املنظور اجلنساين والتدخالت التحويلية اجلنسانية واحللول املبتكرة.  بشأن

حتسني األطر القانونية والسياساتية والرتتيبات املؤسسية واخلطط والربامج الوطنية، وتعزيز الشراكات املبتكرة إىل ، و اجلنسني
 املوارد البشرية واملالية اليت تؤدي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات.وزًيدة االستثمارات يف 

 وخطط ،والفتيات النساءبني املساواة بني اجلنسني ومتكني  تساق السياسايتاالالتوجيهية إىل زًيدة  اخلطوطوهتدف  -12
املتنوعة األوضاع والتجارب إعداد ونشر األدلة حول يساعد و املتآزرة.  ةيتدابري السياساتالتعزيز إىل األمن الغذائي والتغذية، و 

على تغيري  ،يف سياق األمن الغذائي والتغذية املتمايزةواالعرتاف ابلفرص والقيود والنتائج  ،والرجال والفتيان للنساء والفتيات
 لسياسات والربامج.اإلعداد اهلادف لمبا يف ذلك  ،اجملتمعية وزًيدة الوعي ودعم االستجاابت املناسبة املعايري

                                                           
 .2011، ، منظمة األغذية والزراعة، النساء يف الزراعة: سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية2011-2010الة األغذية والزراعة ح  7
 .2017، منظمة األغذية والزراعة، االجتاهات والتحدًيت –مستقبل األغذية والزراعة   8
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التوجيهية يف تسريع اإلجراءات اليت يتخذها مجيع أصحاب املصلحة على مجيع املستوًيت،  اخلطوطهم استسو  -13
، كجزء من عقد 2030لجنة وأهداف خطة عام الحتقيق رؤية من أجل ، ئيةالنسااملنظمات مبا يف ذلك منظمات املزارعني و 

النساء والفتيات تؤديها إىل األدوار املهمة اليت  انظرً و (. 2030-2020من أجل التنمية املستدامة )األمم املتحدة للعمل 
التوجيهية أيًضا يف تنفيذ  اخلطوط، ستساهم لألسراألمن الغذائي والتغذية يف و ة، والزراعة األسريوالنظم الغذائية  9الزراعة يف

-2018من أجل التنمية املستدامة ) اءاملو (، 2025 -2016التغذية )خطط عمل عقود األمم املتحدة للعمل من أجل 
قمة الُنظم تستفيد من سو  ؛(2030-2021) اإليكولوجية(، واستعادة النظم 2028-2019(، والزراعة األسرية )2028

 .2021الغذائية لعام 

 نطاق اخلطوط التوجيهية -يمج

 :إىلاخلطوط التوجيهية  ستعمد -14

 عدم املساواة بني اجلنسني وأتثريها على األمن الغذائي والتغذية. أوجهاألسباب الكامنة وراء استعراض  (أ)

عن احلد  حتديد املسامهات األساسية للنساء والفتيات وأدوارهن يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، فضالً و  (ب)
، واحلد من خماطر الكوارث وفقدان التنوع معهوالتكيف  تغري املناخ منمن الفقر، ومعاجلة التخفيف 

التوجيهية اخلطوط ستؤكد و لموارد الطبيعية. لالبيولوجي، وتعزيز التنمية املستدامة واإلدارة املستدامة 
 الوفاء ابحلقوق واملسؤوليات والفرص الكاملة واملتساوية للجميع أمر ضروري لتحقيق هذه األهداف. أن على

ك توصيات اللجنة ، مبا يف ذلبشأن املساواة بني اجلنسني اليت قامت اللجنة ابقةتوحيد مجيع األعمال السو  (ج)
والنواتج املتفق عليها ، (2011) "املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذيةبشأن السياسات خبصوص "

 2017.10لعام  لجنة بشأن متكني املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذيةالمنتدى يف 

اجلنس واألدلة  نوع على أحدث اإلحصاءات اجلنسانية، مبا يف ذلك البياانت املصنفة حسبالبناء و  (د)
 وعلى اخلربات امللموسة واملمارسات اجليدة جلميع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين ،والبحوث

تنفذها وكاالت األمم الربامج ذات الصلة اليت املولدة يف ارف ، مبا يف ذلك الدروس املستفادة واملعلجنةاليف 
ا هلا )منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرً ها املتحدة وهيئاهتا، مبا في

 التنمية اآلخرين.يف شركاء ال( و للتنمية الزراعية وبرانمج األغذية العاملي

عزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء تغيري، وحتديد الفرص لتبوصفها عامل  وتقويتهااالعرتاف ابملرأة و  (ه)
والفتيات، واقرتاح اسرتاتيجيات للتغلب على احلواجز املؤسسية واهليكلية والتمييز ضد املرأة يف سياق األمن 

 ( اجملاالت التالية:على سبيل املثال ال احلصرالغذائي والتغذية، مبا يف ذلك يف )

 والتمثيل يف تشكيل السياسات العامة.مشاركة املرأة يف صنع القرار والقيادة  -

التمكني االقتصادي للمرأة، مع مراعاة التقسيم اجلنساين للعمل وأدوار اجلنسني يف األمن الغذائي و  -
الرتكيز على اإلنتاج واالستخدام والتسويق  إضافة إىلالنظم الغذائية، شىت والتغذية والزراعة يف 

 واالستهالك؛

                                                           
 .20 ، الفقرة/242/74A/RESقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  .احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائيةتشمل الزراعة   9

إالا لجنة المل توافق و .  7/44/2017CFSالوثيقة يف  املرأة يف سياق األمن الغذائي والتغذية بشأن متكني 2017عام النسخة الكاملة لنتائج منتدى تتاح   10
 .2017النص املدرج يف التقرير النهائي لعام على 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/CFS_44/MU756_7/MU756_CFS_2017_44_7_ar.pdf
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 وإعادة توزيعها؛واحلد منها ، العمل املنزيل غري مدفوعة األجراالعرتاف خبدمات الرعاية و و  -

 الوصول إىل األسواق والعمل الالئق؛و  -

، مثل األراضي واملياه والغاابت واملدخالت املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحكام فيهاالوصول إىل و  -
 ألخرى؛الزراعية واخلدمات اإلنتاجية واالستشارية واالئتمان واخلدمات املالية ا

 التعليم وبناء القدرات والتدريب واملعرفة واملعلومات؛ على واحلصول -

املناسبة، مبا يف ذلك االبتكارات القائمة على تكنولوجيا املعلومات واحلصول على التكنولوجيات  -
 الرقمية والزراعية؛واالبتكارات واالتصاالت 

 ؛والتمييز ضدهن، والقضاء على العنف هنوأمن سالمة النساء والفتياتو  -

 برامج احلماية االجتماعية واملساعدات الغذائية والتغذوية.و  -

اجلماعي  والعملاملزارعني واملنظمات النسائية، منظمات وإمكاانت اجملتمع املدين و أبمهية أدوار  واالعرتاف (و)
 تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات. جمال يفالذي تقوم هبا 

اجلنس نوع بياانت مصنفة حسب  هبذا السياق من ةما له صل على أمهية مجع وحتليل واستخدامالتأكيد و  (ز)
 القائمة على األدلة دعم السياساتمن أجل  ،ومؤشرات وحتليالت تراعي اجلنسني ،ومعلومات نوعية ،والعمر

 .والربامج واخلطط واالسرتاتيجيات والرصد الكايف واإلبالغ وتقييم األثر

االعرتاف أبن النساء لسن و ، اإلجراءات اخلاصة ابلسياق مع الرتكيز على النساء يف حاالت الضعفتعزيز و  (ح)
شىت تقاطعة من التمييز عرب البلدان ويف وامل املتعددةشكال ختلف األا ما يتعرضن ملجمموعة متجانسة، وغالبً 

االجتماعية والدين واجلنس وحالة الطبقة و واألصل العرقي والعرق  العمر، على سبيل املثال، بسبب ئهاأحنا
 اهلجرة واإلعاقات اليت تؤثر على نتائج األمن الغذائي والتغذية.

التحويلية القادرة على معاجلة األعراض واألسباب اهليكلية  الُنهجاستخدام إىل الدعوة والرتويج والسعي و  (ط)
واخليارات اليت تتمتع هبا املرأة ة السلطهبدف حتقيق تغيري دائم من حيث  ،عدم املساواة بني اجلنسنيوجه أل

 زًيدات مؤقتة يف الفرص.حتقيق من جمرد  حياهتا اخلاصة، بدالً  أنبش

ضمان املساواة بني الرجل واملرأة، والفتيان شأن ولفت االنتباه إىل ضرورة أن تفي احلكومات ابلتزاماهتا ب (ي)
االلتزامات إىل سياسات وبرامج واستثمارات والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية من خالل ترمجة تلك 

 11.وطنية وموارد بشرية ومالية كافية

مجيع  من اتفاقية القضاء على 14اإلشارة إىل الوالًيت وااللتزامات الصادرة عن احملافل الدولية )من مثل املادة و  (ك)
( هلذه االتفاقية بشأن حقوق املرأة الريفية( 2016) 34أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( والتوصية العامة رقم 

وغريها من االتفاقيات واالسرتاتيجيات اإلقليمية )من مثل االسرتاتيجية اجلنسانية خلطة مجاعة دول أمريكا 

                                                           
 ./44/2017CFSالوثيقة   11
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؛ واالسرتاتيجية اجلنسانية 2025الالتينية ومنطقة البحر الكارييب لألمن الغذائي والتغذية والقضاء على اجلوع 
 12،13.، وما إىل ذلك(2027-2017فريقي لالحتاد األ

 .ما يتعلق بتمكني النساء والفتيات الريفيات التسليم ابستنتاجات الدورة الثانية والستني للجنة وضع املرأة يفو  (ل)

 لجنة واملسامهة يف هذا التنفيذ.الواستكمال التنفيذ الفعال للمنتجات السياساتية القائمة الصادرة عن  (م)

 لجنة.اليف يف إطار آلية الرصد وتطبيقها  رصد وتقييم استخدام اخلطوط التوجيهيةإدراج توجيهات بشأن و  (ن)

 نوع الصك -الد

طوعية وغري ملز مة، وينبغي تفسريها وتطبيقها مبا يتماشى وااللتزامات القائمة مبوجب اخلطوط التوجيهية ستكون  -15
الصكوك اإلقليمية والدولية الواجبة التطبيق على النحو القانون الوطين والدويل، ومع مراعاة االلتزامات الطوعية مبوجب 

 وتطبيقها وفًقا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا. ها، تفسري اخلطوط التوجيهيةمبجرد إقرار اللجنة هلذه  ،ينبغيو  املالئم.

جلميع أشكال التمييز التصدي اليت هتدف إىل  املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية ،وتدعمهذه اخلطوط، تكمل و  -16
توجيهات وعلى وجه اخلصوص، ينبغي أن تستند  اليت تؤثر بشكل سليب على األمن الغذائي والتغذية.و  النساء والفتيات ضد

 .هاوتدجم، الصكوك القائمة املعتمدة بشأن هذا املوضوع يف سياق منظومة األمم املتحدة إىل لجنةال

مجيع  من قبلها وتطبيق هاواستخداماخلطوط التوجيهية ، سيتم تشجيع نشر اللجنةالطبيعة الطوعية ملنتجات ورغم  -17
أهداف و دعم البلدان يف حتقيق املساواة بني اجلنسني من أجل قتضاء، الاأصحاب املصلحة على مجيع املستوًيت، حسب 

 من الغذائي والتغذية.األ

 املستخدمون املستهدفون -اءه

ألمن الغذائي والتغذية ا معاجلةمجيع أصحاب املصلحة الذين يشاركون يف إىل التوجيهية موجهة هذه اخلطوط إن  -18
من أجل احلكومات على مجيع املستوًيت يف املقام األول اخلطوط التوجيهية واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. وختاطب 

لتحقيق االتساق ن هدفها الرئيسي هو توفري أدوات ملموسة إإذ ، هاوتنفيذ ملساعدة يف تصميم السياسات العامةا
ابلنسبة سياسات القطاع العام على املستوًيت الوطنية واإلقليمية والعاملية. كما أهنا ذات قيمة السياسات القطاعية وعرب  بني

يدخل يف نطاق  ،لذلكو . اتتنفيذ السياسالوعمليات السياساتية ناقشات املجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف اإىل 
 :تاليةالاجلهات  ني املستهدفنياملستخدم

 احلكومات؛ (أ)

 ؛وهيئاهتا اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدةاملنظمات ملنظمات احلكومية الدولية و او  (ب)

املزارعني وصغار منتجي األغذية، ونقاابت العمل منظمات و ئية نظمات النسااملاجملتمع املدين، مبا يف ذلك و  (ج)
 املنزليني والريفيني والزراعيني والشعوب األصلية؛اخلاصة ابلعمال 

 ؛توسطة احلجماململنشآت الصغرية و وا (د)

                                                           
 . 7/46/2019CFSالوثيقة ، 2023-2020للفرتة للجنة ت تعدد السنواامل عملالبرانمج   12
عالن ومنهاج عمل إو (؛ 2000) بشأن املرأة والسالم واألمن 1325قرار جملس األمن رقم  تتضمن النصوص احلكومية الدويل املتفق عليها ما يلي:  13

 .1994لعام  الدويل للسكان والتنميةرانمج عمل املؤمتر وب؛ (1995بيجني )
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 ؛ملنظمات البحثية واجلامعاتوا (ه)

 ؛وكاالت التنمية، مبا فيها املؤسسات املالية الدوليةو  (و)

 املؤسسات اخلريية.و  (ز)

 واإلطار الزمين املؤقت وتقديرات امليزانيةالعملية  -اوو 

اجللسة العامة يف بعد املوافقة على االختصاصات  2022-2021التوجيهية يف الفرتة للخطوط وضع مسودة يعتزم  -19
يف الدورة اخلمسني للجنة  اخلطوط التوجيهية اعتماد ومن املزمع. 2021 شباط/يف فربايرللجنة  السابعة واألربعنيدورة لل
مفتوحة جلميع أصحاب و عملية استشارية شاملة مثرة اخلطوط التوجيهيات  وستكون .2022 تشرين األول/أكتوبر يف

 .املشرتكة وصالحيتها اسيعزز ملكيتهو  اللجنةالشمول مبدأ أساسي من مبادئ نظرًا إىل أن املصلحة املهتمني، 

ستنظمها وتنفذها  لعملية التشاور اليت اتتوجيه ابلقضاًي اجلنسانية ةالعضوية املعني ةفتوحامل جمموعة العملقدم تسو  -20
اجلنسني ومتكني املرأة  املعين ابملساواة بنيالفين العمل  فريقمن التوجيهية مبساعدة اخلطوط لجنة املكلفة بصياغة الأمانة 

خرباء فنيني يرشحهم ممثلو اجملموعة  منالفين العمل  فريقكون تيو  من قبل املكتب. ني املعيننياملشارك نيالرئيس وبتيسري من
والنسخ  جملموعة العملإعداد واثئق املعلومات األساسية من أجل االستشارية للجنة. وسيقدمون مدخالت إىل األمانة 

واجملموعة  لجنةالسيتم تقدمي حتديثات منتظمة عن حالة عملية تقارب السياسات إىل مكتب و التوجيهية. اخلطوط املتتالية من 
 االستشارية.

التوجيهية، برائسة الرئيسني املشاركني  اخلطوطا يف إعداد ابنتظام للمضي قدمً  جمموعة العملستعقد اجتماعات و  -21
لجنة على املشاركة بنشاط يف مجيع الشجع األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخرين يف وسيُ لجنة. الاللذين يعينهما مكتب 

 التوجيهية. اخلطوط وضعمراحل 

األخرى يف ستة أقاليم )أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، واهليئات إجراء مشاورات إقليمية مع ممثلي البلدان ويعتزم  -22
وأورواب، والشرق األدىن، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وأمريكا الشمالية( من أجل احلصول على مدخالت 

التوجيهية مع األولوًيت واالحتياجات اإلقليمية والوطنية.  اخلطوطواءمة ملاألفضل  الطريقةوتعليقات واقرتاحات بشأن 
أصحاب املصلحة أن يقوم تقدمي مدخالت مكتوبة، إىل ستسمح الفرص اإلضافية، مثل املشاورات اإللكرتونية والدعوات و 

 اآلخرين املهتمني ابملسامهة يف هذه العملية.

واملسودة األوىل والنسخة صفر تلف مراحل العملية )املسودة التوجيهية يف خم اخلطوطالنسخ املختلفة من  وستتاح -23
الصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية(. و ليزية كية الست للمنظمة )العربية واإلن)النسخ( الالحقة للتفاوض( ابللغات الرمس

 .اخلطوط التوجيهية هذه الرتمجة الفورية هبذه اللغات أثناء التفاوض الرمسي على النسخة النهائية من وستتاح

للمشاورات له التنظيم املخطط  ويغطي ذلك دوالر أمريكي. 700 000وتبلغ تقديرات امليزانية إلجناز هذه العملية  -24
عملية  والرتمجة الفورية أثناء، جمموعة العملاإلقليمية ألصحاب املصلحة املتعددين، وترمجة الواثئق األساسية الجتماعات 

سيتم أتمني املوارد املالية و . ةاإللكرتوني واملشاورات( الذي سيؤكد الحًقاوتنظيم اجتماع اخلرباء ) ،بشأن السياسات التفاوض
 .السياساتبني تقارب لل انجحة متكني عمليةمن أجل والبشرية الكافية 


