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  جلنة األمن الغذائي العاملي
  الدورة اخلمسون

  "إحداث فارق يف األمن الغذائي والتغذية"
  2022أكتوبر/تشرين األول  10-13

ملساواة  بشأنالطوعية التوجيهية  اخلطوط ولحالعاملي بيان رئيس جلنة األمن الغذائي 
  والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية املرأةاجلنسني ومتكني   بني

  

الصادرة عن جلنة التوجيهية الطوعية  اخلطوط ولحفاوضات امليعرض بيان رئيس اللجنة آخر املستجدات بشأن 
ضمن يرد والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية. و  املرأةبشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني  األمن الغذائي العاملي

ملفاوضات امللحق  اخلطوطللعملية الشاملة إلعداد  ة عامةحملن و ان املشاركاالرئيس الذي أعده التقرير اخلاص 
  التوجيهية.

  2022أغسطس/ آب  29روما، 

الغذائي العاملي بشأن  الطوعية للجنة األمن يهيةالتوج اخلطوط ولحأعرض عليكم تقريرًا عن املفاوضات اجلارية 
عداده الذي اخلطوط التوجيهية)(اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية   بني  املساواة  تكّرم 

  .Tomás Duncanوالسيد  Tanja Grénالرئيسان املشاركان السيدة 
سفٍ وبصفيت رئيس جلنة األمن الغذائي العاملي (اللجنة)،   28بتاريخ عدم التوصل إىل أي اتفاق ل لغ أشعر 

اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يوليو/متوز بشأن مشروع "
العمل على هذه اخلطوط التوجيهية على قدم وساق ملا يزيد عن  قد جرىفوالفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية". 

كل امتدت   املفاوضات نمجلسات ثالث و  واحدة ست مشاورات إقليمية ومشاورة إلكرتونيةعقد ذلك ا يف مبعامني، 
لكامل من الطابع ، سبوعأمنها على  . الذي تتمتع به اللجنة الشامل واملتعدد أصحاب املصلحةواستفاد 
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ها حىت اآلن و العملية اليت  يفعلى املفاوضات، ال بد لنا أن نفكر  اليومم الركود خيّ  ماوبعد من أجلها  تبذلأجنز
ويف الوقت . سائلبعض املاجلهود وااللتزامات، وأن حنلل األسباب اليت حالت دون وصولنا إىل اتفاق على مجيع األطراف 

بشأن العديد من اخلطوط التوجيهية راء يف اآلإىل توافق  وصلنات – بعد حدّ أىل إ نمّ ثوأن ن –نفسه، جيب علينا أن ندرك 
من أجل دعم متكني املرأة والفتيات واملساواة بني اجلنسني يف سياق األمن الغذائي والتحويلية الالزمة  احلامسةية اتالسياس

  ية والغذائية والتغذية.الزراعالنظم و 
  .مهمتنا نجزنتطلع إىل املستقبل ونكي ن لآلاوقد حان الوقت 

اء اجلوع وسوء التغذية حبق  لغة متكني املرأة والفتيات أمهية كتسيوي لنسبة إىل جهود اجلماعية الرامية إىل إ
اهلامة   وحيث إننا توصلنا إىل اتفاق بشأن العديد من املواضيع واملسائلعن طريق النظم الزراعية والغذائية الشاملة واملستدامة. 

  لتوافق اليت ستدفعنا حنو حتقيق نتيجة إجيابية.نقاط ا أننا قادرون على إجياد البديهيأثناء عملية مفاوضات طال أمدها، فمن 
أصحاب املصلحة الرئيسيني فيها مبن فيهم اجملتمع املدين والقطاع اخلاص و  اللجنةوإنين، وإىل جانيب أعضاء 

دية   من اللجنة تمكنيلهذه املفاوضات وإمتامها؛ ستئناف السبيل إجياد ىل إسعى أ ووكاالت األمم املتحدة وآخرون،
  إعداد هذه اخلطوط التوجيهية املتفق عليه.يف واليتها احلالية املتمثلة 

البعثات الدائمة   مشاورات ثنائية مكثفة معجراء عطلة الصيف  انتهاء ا بعدورً ف شرسابًقا، سوف أ هأعلنتُ  ماكو 
نقاط املشرتكة اليت ، بغية حتديد الاالستشاري فريقالاألعضاء املتخصصني واملراقبني يف غريهم من و  اللجنةوالسفراء وآليات 

ا تسهيل الوصول إىل اتفاق بّناء. وسأقرتح بعد ذلك سبيًال منضي فيه قدًما  العامة اخلمسني للجنة  لدورةاعلى ضوء من شأ
 ظى بقبول حياتفاق   يفضي بنا إىل اسارً مأننا سنجد، بعد تلك الفرتة من املشاورات،  يف األمن الغذائي العاملي. وكّلي أمل

من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية هلّن النساء والفتيات  الينيممتكني  يفيد يفاألهم من ذلك، و  بل كافة،  األطراف
  وللعامل أمجع.
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للجنة األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية حول فاوضات ملا: موجز مقدم من الرئيسني املشاركني عن 1املرفق 
  املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذيةالعاملي بشأن 

  معلومات أساسية
ا اجللسة العامة ليف اللجنة اعتمدت  -1 مج عمل اسرتاتيجي للفرتة  2019لعام  السادسة واألربعنيدور  -2020بر

مج) 2023 يف  )والفتيات(إعداد خطوط توجيهية طوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  علىاالتفاق  لمش، (الرب
مج إىل أنسياق األمن الغذائي والتغذية ة يدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامهذا أن العمل  مسار ه من شأن. وقد أشار الرب

على اجلوع)   من أهداف التنمية املستدامة (القضاء 2، مع الرتكيز بوجه خاص على اهلدف لبلدانابقيادة  2030 لعام
العامة  اجللسة عليها رمسًيا وافقتو  مسار العمل ختصاصاتاجرى التفاوض على  وقد .(املساواة بني اجلنسني) 5واهلدف 
 .2021فرباير/شباط  9للجنة املنعقدة يف السابعة واألربعني للدورة 

 العملية
اختذت ، 2021ست مشاورات إقليمية ومشاورة إلكرتونية واحدة بني سبتمرب/أيلول ونوفمرب/تشرين الثاين  قدتعُ  2-

 .مدخالت من جانب فريق العمل الفين نتضمّ تو  اللجنةأمانة  اوثيقة أعد مسودة أساًسا هلا
 صيلةح، إىل 2021يف ديسمرب/كانون األول  شرتنُ اليت عن ذلك و  ناجتةاملسودة صفر ال وقد استند إعداد 3-

عملية إعداد املسودة صفر حباجة إىل ختصيص املزيد من الوقت من أجل صياغتها بعد املشاورات   وكانتاملشاورات. 
 على حنو أكرب.ومبسطة  موجزةتقدمي مسودة صفر تسهم يف لكانت   اإلقليمية، إذ

 جمموعة وعقدت 2022بشأن املسودة صفر يف فرباير/ شباط اجتماًعا  العضوية ةعمل مفتوح جمموعة وعقدت 4-
يف منتصف  ملعروضة لعملية املفاوضاتاوجرى تعميم املسودة  .2022يف أبريل/نيسان اجتماًعا  العضوية ةمفتوح نية عمل

ر  يونيو/حزيران  أثناء شهري واستمرتمارس/آذار بصفتها أساًسا للمفاوضات. وقد بدأت عملية املفاوضات يف مايو/أ
من . ومل يكن تعليقات ما ورد من أعّد الرئيسان املشاركان مقرتحات جديدة أثناء العملية استندت إىل. و 2022ويوليو/متوز 

 .كبريبعضها متضارً إىل حد   العديدة اليت كان السهل تلبية الطلبات
تت املسودة  5- والقى معظم فقرة فرعية.  100فقرة وحنو  114العملية. إذ ضمت سري أثناء  شاملة إىل حد كبريو

ملوافقة على الصيغة النهائية. لكن ال يزال العديد من الفقرات  اللغة  تفاق علىاال رِ يد النظر. ومل جيقالفقرات القبول رهًنا 
لتايل مل يكن ممكًنا الوصول إىل توافق يف  املتعلقة بنوع اجلنس حيث كانت اآلراء واملواقف يف غاية التضارب والتباعد. و

 .2022يف يوليو/ متوز يوم من عملية املفاوضات آخر  مع انقضاء راءاآل
ا  واتسمت 6- ً ألمهية وكان العمل العملية حبد ذا  حلرجةاالعديد من القضا جرت مناقشة . فقد خالهلا جمد

ملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات و  تت  املشرتك يف صفوف فهملا ازداداملتعلقة  الوفود وأصحاب املصلحة. و
بىن عليه املزيد من املفاوضات. يفضًال عن املسودة احلالية، تشكل أساًسا متيًنا  اآلن،حىت من العملية الدروس املستخلصة 

لرغم من استمرار بل وأكثر واقعية.  إجياًزامن أجل مناقشة املسودة وجعلها أكثر بيد أنه يلزم املزيد من الوقت  تضارب الو
من مسائل تراعي قضا  نطوي عليهيوما  نطاق اخلطوط التوجيهية اليت حتدد الختصاصاتاآلراء املتعلقة بتفسري يف اال
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لنسبة إىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة راء يف اآلتوافق واسع النطاق  ةمثاجلنسني،  على مسائل ذات أمهية استثنائية 
 يف املائة من املسودة احلالية). 75تشكل حنو  وهيوالفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية (

 االستنتاجات
املوضوع العملية. فهو يبني أمهية  زاء هذهإالوفود  أبدتهاللتزام العايل الذي ل تقديرمهاعن كان ار الرئيسان املش يعرب 7-

إلضافة إىل ذلك، جدواهو  للعملية  ساسيأ اللجنةاملقدم من جانب أعضاء فريق العمل الفين وأمانة  الدعمفإّن . 
 .جوانبها  بكامل

ا اخلمسني  اللجنةاملكتب ورئيس ن يقدم ويوصي الرئيسان املشاركان  8- مساًرا بديًال يف اجللسة العامة للجنة يف دور
الستناد و للجنة بشأن اخلطوط التوجيهية، مهية األذا االتفاق احلاسم املتعلقة يتيح لألعضاء النظر يف اخلطوات املقبلة  ذلك 

 .راءىل توافق يف اآلإللتوصل  لجمعية العامة لألمم املتحدةالتوافقية لقرارات اليف  املعتمدةاللغة  ىلإ
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  اأشب: حملة عامة عن العملية الشاملة إلعداد اخلطوط التوجيهية والتفاوض 2املرفق 

من قبل اجللسة العامة للجنة األمن الغذائي  الختصاصاتااملوافقة على  2021فرباير/شباط 
 العاملي

 إصدار املسودة صفر 2021أغسطس/آب 
ست مشاورات إقليمية يف أفريقيا وآسيا واحمليط اهلادئ وأورو  قدع - 2021نوفمرب/تشرين الثاين  - سبتمرب/أيلول

  والشرق األدىن وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب وأمريكا الشمالية
ألمن لمن خالل املنتدى العاملي مشاورة إلكرتونية عاملية  قدع -

 التابع ملنظمة األغذية والزراعة الغذائي والتغذية
 إصدار املسودة األوىل 2022يناير/كانون الثاين 

 ملخصصة للمفاوضاتاإصدار املسودة  2022مارس/آذار 
ر    2022يوليو/متوز  –مايو/أ

ر و 4-6 -  يونيو/حزيران 8-7مايو/أ
 يوليو/متوز 1 –يونيو/حزيران  27 -
 يوليو/متوز 25-28 -

 ختلطةاملفرتاضية و لوسائل االثالث جلسات للمفاوضات  قدع

  


