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 العاملي الغذائي األمن جلنة

  اخلمسونالدورة 
 "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 2022 تشرين األول/أكتوبر 10-13

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
 اخلالصاتمشروع  –والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية 

 
 املسائل اليت ينبغي لفت عناية اللجنة إليها

مالحظات افتتاحية من سيييييييييييييييت   ل ا   حيث 2022لعام  ةالريفي لمرأةليوم الدويل لاب األمن الغذائي العاملي حتتفل جلنة -1
للتنمية  دويلالصييييييندو  اليف  انئب الرئيس املسيييييياعد لدائرة االسييييييرا يملية و  ا ة املعرفة، Jyotsna Puriقبل السيييييييدة 

املرأة ينة التنفيذية لشييييييييبكة ألم، اLuz Haro Guangaلسيييييييييدة من جانب اسييييييييية ي ىل جانب مالحظات  ئ ،الز اعية
 كوا و ،  البلدايت املناصييرة للمسيياواة جلن اجلنسيين يفوالعضييو الرئيسييي يف  ييبكة  يف أمريكا الال ينية والكا ييب الريفية

  واندا. يف " ) عاونية حملية نسائية(Twaguke Murama،  ئيسة "Uwintije Gorettiوالسيدة

اخلطوط التوجيهية الطوعية للملنة األمن الغذائي العاملي جلشيي ا املسيياواة "،  CFS 2022/50/4ي ةاللملنة يف الوث  نظرو  -2
 ، والوثي ييية"مشييييييييييييييروع اخلالصييييييييييييييييات –جلن اجلنسيييييييييييييين وتكن املرأة والفتيييات يف سيييييييييييييييييا  األمن الغييذائي والتغييذييية 

23Inf./50/2022CFS  " ئيس جلنيية األمن الغييذائي العيياملي املتعلق ابخلطوط التوجيهييية الطوعييية جلشيييييييييييييييي اجلييياا  
كل من ل ي املالحظات الرئيسييية  ي"، و ابملسيياواة جلن اجلنسيين وتكن املرأة والفتيات يف سيييا  األمن الغذائي والتغذية

ة التنفيذية هليئة األم  املتحدة ، املدير Sima Sami Iskandar Bahous)) السيييييييدة سيييييييما سييييييامي  سييييييكند   و 
األفري ي للز اعة واالقتصييييييا  الريفي واالقتصييييييا  األ     مفوضيييييية االحتا  ،Leonel Josefa Sacko ، والسيييييييدةللمرأة

 .والبيئة املستدامة

والفتيات من األمو  البالغة األمهية يف التصييييييييييد  أل مة  رأةأبا اال   ا  ابملسيييييييييياواة جلن اجلنسيييييييييين وتكن امل و ذ  عرف -3
ع وضييييييييييييييماا األمن الغذائي والتغذية وحت يق  ؤية اللملنة املتمثلة يف وضييييييييييييييع حد للملو  ،األمن الغذائي احلالية يف العامل

  .ومن أجل اإلعمال التد جيي للحق يف غذا  كاف يف سيا  األمن الغذائي الوطين ،للملميع
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والفتيات أمراا أسيييييياسييييييياا يف حت يق تيع أ داف التنمية  رأةكذلك أبا املسيييييياواة جلن اجلنسيييييين وتكن امل  و ذ  عرف -4
االقتصيييييا ية  واحيغذائية مسيييييتدامة من الن انظمض  مافضيييييالض عن ضيييييماه 2030املسيييييتدامة خلطة التنمية املسيييييتدامة لعام 

 ، فإا اللملنة: والبيئيةواالجتماعية 
أصييحاا املصييلحة املشييا كن يف املشيياو ات واملفاوضييات املتعل ة طشييروع اخلطوط  عابجلهو  اليت جلذهلا تي   ر   (أ)

، املسييييييياواة جلن اجلنسييييييين وتكن املرأة والفتيات يف سييييييييا  األمن الغذائي والتغذيةالتوجيهية الطوعية جلشييييييي ا 
 لملهو  اليت جلذلو ا؛ لو عرا عن امتناها للرؤسا  املشا كن 

األعضييييييا  وأصييييييحاا املصييييييلحة ا  رين على اسييييييتكمال  عو شييييييملأحر  حىت ات خيه  و ثين على الت دم الذ  (ا)
مد   اعت  ذال 2023-2020للفرة  جلرانمج العمل املتعد  السنواتالعملية و نفيذ التزامات اللملنة ابلتما ي مع 

 ظ على  وح التعاوا اإلجياجلية؛ امع احلف( 2019يف الدو ة السا سة واأل جلعن للملنة )

املساواة جلن اجلنسين الطوعية جلش ا خلطوط التوجيهية امشروع نص  ا فا  على  ذ  عرف جلعدم التوصل  ىلو  (ج)
مع اإلعراا عن  الجتماعات جمموعة العمل املفتوحة العضييييييييييوية، يف  تام اجلولة الثالثة وتكن املرأة والفتيات

ى اخلطوط على  عمها لعملية  ييييييييياملة و واف ية من أجل حت يق اال فا  عل فهي  عيد الت كيد أسيييييييييفها لذلك،
و طلب  ىل  ائسة اللملنة الدعوة  ، فعها  ىل الدو ة العامة احلا ية واخلمسن للملنةمن أجل التوجيهية الطوعية 

ملناقشيييييية  ،موعة أصييييييدقا  )الرئيس( متنوعة و يييييياملة يف فرة ما جلن الدو اتجمل ىل ع د مشيييييياو ات طا يف ذلك 
 أسلوا العمل والطريق  ىل األمام؛ 

 :ابلتعلي ات التالية اليت أجلديت  الل الدو ة العامةوحتيط علمضا  ( )
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