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 العاملي  الغذائي األمن جلنة
 جدول األعمال

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  -املشاورات اإلقليمية 
 والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية

   أفريقيا ومشال األدىن الشرق 

 1 27-28 أكتوبر/تشرين األول 2021 من الساعة 10:00 إىل الساعة 13:00 (بتوقيت القاهر)

 
 مرحًبا بكم يف اجمللس اإلقليمي للشـــــرق األدىن ومشال إفريقيا التابع للجنة األمن الغذائي العاملي .هذه املشـــــاورة جزء من
 عملية إعداد  اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــأن املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني النســــاء والفتيات يف ســــياق األمن الغذائي

 .والتغذية
 قليميةإلاملشاورة ا من  دفاهل

ي مســـــــامهات وتعليقات واقرتاحات من ِقَبل تلقّ  (اللجنة)  لجنة األمن الغذائي العامليل   تتيحمتثل املشـــــــاورة اإلقليمية فرصـــــــةً 
بشــأن  للجنة األمن الغذائي العاملي اخلطوط التوجيهية املقبلةأصــحاب املصــلحة اإلقليميني حول أفضــل الســبل للتوفيق بني 

يمية  وبني األولو�ت واالحتياجات اإلقل ،املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني النســــاء والفتيات يف ســــياق األمن الغذائي والتغذية
املخصــصــة للمشــاورات اإلقليمية للجنة األمن الغذائي العاملي ملزيد من   اإللكرتونيةصــفحة  ال  والوطنية. يرجى االطالع على

 املعلومات.
 

 
دقيقة من موعد االجتماع إلاتحة عملية التحقق  30ن يف كال اليومني إىل تسجيل دخوهلم قبل و جتدر اإلشارة إىل أن املشاركني املسجلني مدعو   1

 . Zoomاألمنية وإجراءات قبول الدخول إىل االجتماع عرب منصة 

 

http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar/
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 األساسيةوثيقة املعلومات 
ومن . التوجيهية  املســودة صــفر من اخلطوطقليمية على عروض تفســريية ومناقشــات عامة اســتناًدا إىل إل ســتنطوي املشــاورة ا

 .التوجيهية قبل انعقاد املشاورة اإلقليمية سودة صفر من اخلطوطاملعلى املشاركون  يطلعاحملبذ أن  

 وتتألف املسودة صفر من أربعة أجزاء: 

ــاس املنطقي للخطوط التوجيهية وأهدافها ومعلومات عن طبيعتها   اجلزء األول يقدم ــية واألســ ــاســ املعلومات األســ
 فضًال عن املستفيدين املستهدفني.

اخلطوط التوجيهية، مع مراعاة رؤية اللجنة املتمثلة يف القضـاء تقوم عليها املبادئ اجلوهرية اليت اجلزء الثاين  ويقدم
ســـــــياق األمن  يف غذاء كاف يفالتغذية للجميع، واإلعمال التدرجيي للحق  على اجلوع وضـــــــمان األمن الغذائي و 

 الغذائي الوطين.

 لسـياسـاتل  توجماال يطرح كل من األقسـام مشـكلًة وسـرًدا  و فيتوزع على تسـعة أقسـام/مواضـيع.    اجلزء الثالث أما
واالسـتشـراد هبا  املشـاوراتضـمن لمناقشـات ل وضـع إطارمن هذا اجلزء هو  والغرض.  لمناقشـةلصـلة  تذا  العامة

عملية إعداد النســخ املقبلة من الوثيقة. وهو يقدم أفكارًا أولية بشــأن القضــا� واملواضــيع اليت ســيتم النظر فيها  يف
ا للخطوط  ا مقرتحً بل أصـــــــــحاب املصـــــــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي. وهو ال يقدم نصـــــــــًّ ومناقشـــــــــتها من قِ 
 التوجيهية املقبلة.

 أحكاًما تتعلق بتنفيذ اخلطوط التوجيهية املقبلة ورصد استخدامها وتطبيقها.  اجلزء الرابع  ويتضمن

 )اجلدول الزمين األويل(انظر   اجلدول الزمين

ــاركون إىل اإلدالء بتعليقاهتم العامة، ــُيدعى املشـــــ ــة العامة، ســـــ انطالقًا من  مالحظة: يف اليوم األول خالل املناقشـــــ
األسئلة اإلرشادية الواردة يف اإلطار أد�ه. وخالل اليوم الثاين، سرتكز املناقشة العامة على أقسام/مواضيع املسودة  

ســيتم نشــر معلومات حول األقســام  وصــفر اليت اعتربها املشــاركون األكثر صــلة ابإلقليم، أثناء مرحلة تســجيلهم.  
 .املشاورةهذه قبل أ�م قليلة من انعقاد  اإللكرتونيةصفحة ال على املختارة ملناقشتها يف اليوم الثاين

 اليوم األول:

ـــياســـــــــــــــات جلـنة  ـيةترحيبكلمـات   − من قـبل رئيس جمموعـة العمـل املفتوحـة   األمن الغـذائي العـاملي  وتقـدمي عملـية ســــــــــــ
 .(رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية) اللجنةالعضــــوية املعنية ابملساواة بني اجلنســــني لدى 

 .مرموقةلقيها شخصيات تعن املساواة بني اجلنسني   كلمات رئيسية −

 أسئلة وأجوبة. - وحة العضوية بل رئيس جمموعة العمل املفتالتوجيهية من قِ  املسودة صفر من اخلطوطعرض  −

 من: سـُيدعى املشـاركون إىل اإلدالء بتعليقاهتم العامة ابلرجوع إىل املسـودة صـفر  اجللسـة  ر ميسّـ يدرها  مناقشـة عامة  −
ر املشــاركني اباللتزام الصــارم بقواعد ضــبط الوقت (حيث ختصــص ثالث دقائق   يســِّ

ُ
اخلطوط التوجيهية. وســيذّكر امل

يسِّر).
ُ
 أو أقل لكل مداخلة، وفًقا لتعليمات امل

  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/CFS_GEWE_Zero_Draft_final_AR.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/gender/regional-consultations/preliminary-timetable/Preliminary_timetable_RNE_ar.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar
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 وجيه املناقشة العامة:تأسئلة إرشادية ل 

o ــفر على حنو ــودة صــــ ــية اليت  مناســــــب هل تعكس املســــ التقدم يف حتقيق  تعيقالتحد�ت واحلواجز الرئيســــ
ــياق األمن الغذائي والتغذية يف  ــاء والفتيات يف ســــ ــاواة بني اجلنســــــني واإلعمال الكامل حلقوق النســــ املســــ

 ؟ برأيكم  أو ينبغي تعديله ينقصهااإلقليم؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، ما الذي 

o  املبادئ اجلوهرية اليت ينبغي أن تســــــــتند إليها   رضــــــــيةمُ بصــــــــورة  صــــــفر  من املســــــودة 2يعكس اجلزء  هل
 اخلطوط التوجيهية؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، كيف تقرتحون حتسني هذه املبادئ؟ 

o  بشـــكل مســـتفيض جماالت الســـياســـات اليت   ملســودة صــفرمن ا 3من اجلزء  هل تغطي األقســـام التســـعة
تتعني معاجلتها من أجل حتقيق املسـاواة بني اجلنسـني واإلعمال الكامل حلقوق النسـاء والفتيات يف سـياق 

 ؟ أنه ينقصها األمن الغذائي والتغذية؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، فما الذي تعتربون

اليت   3ين ســـرتكز على بعض من أقســـام/مواضـــيع اجلزء  أن املناقشـــة العامة يف اليوم الثا جتدر اإلشـــارة إىل[
ــجيل  ــاركون خالل مرحلة التســـ ــام   - اختارها املشـــ ــأن هذه األقســـ يرجى االحتفاظ بتعليقاتكم احملددة بشـــ

 لليوم الثاين].

o  من املســودة الصــفر مجيع العناصــر الالزمة للتنفيذ والرصــد الفعالني الســتخدام اخلطوط   4يوفر اجلزء هل
 طبيقها؟ وإذا مل يكن األمر كذلك، فما الذي تقرتحون إضافته أو تغيريه؟ التوجيهية وت

 
 يف قضا� املساواة بني اجلنسني لدى اللجنة.  كبري اخلرباء  يقدمهاليوم األول  لخص عنم −

 اليوم الثاين

ر بشــــأن األقســــام يديرهامناقشــــة عامة  − للمســــودة صــــفر اليت اختارها املشــــاركون يف   3من اجلزء   4إىل  2  من  ميســــّ
ــيقومالتســـجيل. مرحلة   التوجيهية. وســـرتكز  املســـودة صـــفر من اخلطوطابلرجوع إىل  قســـم كل  بتقدمي متحدث وسـ
ــئلة  ــة على أســـــ ــة  جماالتاملناقشـــــ ــياســـــ ــيات اليت ينبغي وعلى  العامة  الســـــ الظروف    مبا يراعي ةولوياأل   منحها التوصـــــ

 اإلقليمية.

 يف قضا� املساواة بني اجلنسني لدى اللجنة. كبري اخلرباء  يقدمهاأعمال اليوم واملشاورة   لخص عنم −

  .مالحظات ختامية يلقيها رئيس جمموعة العمل املفتوحة العضوية −
 

 رفع التقارير
 العضوية يتاح فور انتهاء املشاورة. سيتم توثيق نتائج املشاورة اإلقليمية ضمن موجز لرئيس جمموعة العمل املفتوحة

 
 الشؤون اللوجستية

 .األربعاء 27 واخلميس 28 أكتوبر  2021 :التاريخ
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 حيت 13:00 بتوقيت القاهرة 10:00 :التوقيت

من  دقيقة 30تســـجيل دخوهلم قبل  ن يف كال اليومني إىل و جتدر اإلشـــارة إىل أن املشـــاركني املســـجلني مدعو 
 .Zoomدخوهلم إىل االجتماع عرب منصة  قبول  إلاتحة عملية التحقق األمنية وإجراءات موعد االجتماع

األعضاء يف جلنة األمن الغذائي العاملي والبلدان غري  البلدان مشاركةمفتوحة أمام  اإلقليميةإن املشاورة   املشـاركة واللغات:
ا عن طريق   .فيهاواملشــاركني    اللجنة األعضــاء يف للمراقبني. وســتتاح خدمات  عرب البث على اإلنرتنتوســتتاح اجللســة أيضــً

 ستتاح خدمات الرتمجة الفورية ابللغات اإلنكليزية والعربية والفرنسية

  وسـوف تكون مفتوحة للمشـاركني املسـجلني.  Zoomورة اإلقليمية كاجتماع على منصـة  : سـتتم اسـتضـافة املشـااالسـتضـافة
 .Zoomرب منصة حول املشاركة الفعالة يف االجتماعات ع اإلرشاداتميكنكم مراجعة و 

أو وزير  ر �ئب وزي  وأيف حال تضـمن وفد أحد األعضـاء مشـارًكا رفيع املسـتوى من قبيل وزير    املشـاركة الرفيعة املسـتوى:
قبل انعقاد احلدث أقصـــــــــــى   م كحدّ أ� 10(أو ما يعادهلم)، فعلى تلك الوفود إبالغ أمانة اللجنة بذلك يف غضـــــــــــون   دولة

 . أصول املراسمملنحهم األولوية على قائمة املتحدثني مبوجب 

للدعوة اليت ، اســــتجابة ســـبتمرب/أيلول 30حبلول إن املشــــاركني مدعوون إىل تســــجيل مشــــاركتهم  آخر موعد للتســـجيل:  
 وجهها رئيس اللجنة إىل أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي.

املـــــعـــــلـــــومــــــات مـــــن  ز�رة  املـــــزيــــــد  يــــــرجــــــى  ــة  ال:  ــة  صــــــــــــــــــــفــــــحـــــ ــيـــــ ــ  املــــــخصــــــــــــــصـــــــــــــــــــــةاإللــــــكــــــرتونــــ الــــ إىلأو  ــة  ــابـــــ ــتـــــ  كــــ
CFS-Regional-Consultation@fao.org ــر آخر األخبار والواثئق والتحديثات على ــيتم نشـــــــ ــفحة ال  هذه. وســـــــ صـــــــ

 .اإللكرتونية

توفر املشـاورة اإلقليمية فرصـة إلجراء حوار وتفاعل مثمرين. ومبا أن الوقت حمدود، يُطلب من املشـاركني أن   ضـبط الوقت:
ــة. وقد  ــلة ابلبند قيد املناقشـ ر) وأن تكون وثيقة الصـ ــِّ يسـ

ُ
ــبة (ثالث دقائق أو أقل، وفقاً لتعليمات امل جيعلوا مداخالهتم مقتضـ

 لة. مقاطعة املداخالت املطوّ  جتري

تويرت   تطبيق وســــــائل التواصــــــل االجتماعي! اذكرو� يف تغريداتكم علىرب  معنا ع  واتواصــــــللتواصـــــل االجتماعي: وســـــائل ا
وسـائل التواصـل االجتماعي.    من خالل تواصـلكم يف  #CFSGenderواسـتخدموا هاشـتاغ    @UN_CFS  بواسـطة الوسـم

 .املخصصةاإللكرتونية صفحة الاألدوات اخلاصة بوسائل التواصل االجتماعي على من سيتم نشر جمموعة  و 
 

 .Consultation@fao.org-Regional-CFS العنوان التايل: يرجى االتصال أبمانة اللجنة على  لالستفسار:
 
 
 

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/CFS47/Guidelines_for_Participants_-_Zoom_Meetings_v.3.0_3_.pdf
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar/
http://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/gender/regional-consultations/ar/
mailto:CFS-Regional-Consultation@fao.org
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