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 ديادات منظمة األغذوة والزراعة بشأن املساواة بني اجلنسني -أواًل

م

ؽانيماٌارأةميفماظادولمممممتباإلدافامميفممماظؿزاعفااميفماظلاـقاتماألخاريةممم(ماٌـظؿاةم)مجددتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسة-م1

صؼادممم.عـمأجؾمهؼقؼماألعـماظغذائلـلنيمٌلاواةمبنيماىؿشفقعمازعـمرقؼؾمبمذعـمقفاإىلمتػاغيفمذظؽمـدةمعلؿم،األسضاء

عاعمماظزراسةمواألعـماظغاذائل،ممماظلجمواصؾتماٌـظؿةممجعموغشرماٌعارفماٌفؿةمسـمدورماظرجالمواظـلاءمواحؿقاجاتفؿميفم

م.1اىـلنيمبشلنماٌلاواةمبنيم2511-2515حاظةماألشذؼةمواظزراسةمظؿؼرؼرممةعؾققزعلاػؿةم

م

صقؿامؼؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلاني،ممم3وآظقاتفاماٌمدلقةم2غؼدؼةمإلنازاتفاماظػـقةماتبدرادأؼضاموضاعتماٌـظؿةمم-2

م.االدؿػادةمعـمضصصماظـفاحماظيتمهؼؼتميفماٌاضلطقػقةموموعـمثؿمهدؼدماظدروسماٌلؿكؾصة

م

مأرقاافمسؿاؾممخمؿؾاػمميفماٌلاواةمبانيماىـلانيممماجمرإدسؾكمأػؿقةموذددتماألجفزةماظرئادقةماظؿابعةمظؾؿـظؿةم-م3

صقؿاامممفاتؼققؿمدورماٌـظؿاةموسؿؾاممومنياىـلاٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيمماظؼضاؼامبراجعةمخذمسؾؿاميفمػذاماظصددمععماألاٌـظؿة،م

م.4بنيماىـلنيمواظؿـؿقةؼؿصؾمباٌلاواةم

م

اٌلااواةمبانيمممهلاامسؾاكمعلاؿقىماٌـظؿاةمبشالنممممممدقادةمأولمم2512ـظؿةميفمسامماٌوباإلضاصةمإىلمذظؽ،موضعتم-م4

م.اظؿـؿقةماظزراسقةمواظؿغذؼةمواألعـماظغذائلألشراضماىـلني،متدسؿماظؾؾدانماألسضاءميفممتؽنيماٌرأةم

م

تػاانممسؾاكممبرػـاتمماظايتممويفماظلقاقماألودعمظألعاؿماٌؿقادة،مممؾذوظةمععمتؾؽماٌباظؿزاعـمػذهماىفقدمبذظتموضدم-م5

األعاؿماٌؿقادةمممػقؽاةممعاـمخا لمإغشااءممممالمدقؿامصقؿامؼؿعؾؼمباٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأة،موؿقؼقؼمغؿائجمبعؿفددم

اغظارماظؼلاؿممم)بشلنماٌلااواةمبانيماىـلانيمومتؽانيماٌارأةمممممماألعؿماٌؿقدةمطةماظعؿؾمسؾكمغطاقمعـظقعةمًظؾؿرأةموضقادتفام

م.(اظـاغل

م

رئقلااقةمضااؿـماهلاادفمغشااا مؾااكمأربعااةمجماااالتمسرطاازتماٌـظؿااةم،م2513-2512وخاا لمصاارتةماظلااـؿنيم-م6

م:(طافماهلدفماالدرتاتقفل)مٌلاواةمبنيماىـلنيبشلنمااالدرتاتقفلم
م

عاـ مصاقاشةممم)يفمدقادااتماألعاؿماٌؿقادةموبراجمفااماٌشارتطةمممممماىـلانيمماٌلاواةمبانيممماسؿؾاراتإدراجمم(أ)

األعاـمماؼاماٌلااواةمبانيماىـلانيميفممممإدراجمضضامم–اظرباعجماٌشرتطةمظألعؿماٌؿقادةمم:م"اًطق ماظؿقجقفقة

م؛"(تؽاعؾمضضاؼاماٌلاواةمبنيماىـلنيم–أررماظربجمةماظؼطرؼةم"؛موم"اظغذائلمواظزراسةمواظؿـؿقةماظرؼػقة

                                                 
م.2511روعا،مإؼطاظقا،مددماظػفقةمبنيماىـلنيمعـمأجؾماظؿـؿقة،م:ماٌرأةمواظزراسة.م2511-2515حاظةماألشذؼةمواظزراسةمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةممم1
م.اظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌـظؿةتؼققؿممم2
ماظؼضاؼاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌـظؿةعراجعةممم3
مCL 144/3 ومCL 143/3اظقثقؼؿانممم4
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اىـلانيموضضااؼاماغعادامماٌلااواةماالجؿؿاسقاةميفمممممماٌلاواةمبنيمضضاؼاممإدراجزؼادةماظؼدراتماظقرـقةمسؾكمم(ب)

ماإلحصاائقنيمعـؾمسؼادمحؾؼااتمسؿاؾمظؿـؿقاةمضادراتمممممم)ذائلمواظؿـؿقةماظرؼػقةمجماالتماظزراسةمواألعـماظغ

م؛(أوروباموأصرؼؼقاموآدقامواحملقطماهلادئمؿيفمأضاظقمقرـقنياظ

م؛تشفقعمصقاشةمدقاداتمتراسلماٌلاواةمبنيماىـلنيمسؾكماٌلؿقىماظؼطريم(ج)

مجفاةمتعزؼازمغظااممممعـاؾمم)يفماٌـظؿاةممنيماىـلاماٌلاواةمبنيمسؾكمععاىةمضضاؼامماتزؼادةماالظؿزاممواظؼدرم(د)

ويفماٌؽاتبماٌقداغقاة،ممبااميفمذظاؽمسؼادمدوراتممممماىـلنيميفمعؼرماٌـظؿةماٌلاواةمبنيماالتصالماًاصةمب

م.(تدرؼؾقةمٌقزػلماٌـظؿة

م

امؽرسمظؾؿلاواةمبنيماىـلني،مإضاصةمإىلمادؿؿرارمجفقدماٌـظؿةمواػؿؿاعفاامباظؼضااؼمموإنموضعمدقادةمظؾؿـظؿةمت-م7

مذاتماظصؾةمبؾغمذروتافميفمتعزؼازماٌلااواةمبانيماىـلانيمبصاػؿفمعقضاقسامذااع متلاؿـدمإظقافممجقاعمأػادافماٌـظؿاةممممممممممممم

م.ضؿـماإلرارماالدرتاتقفلماٌراجعمسؿؾفاميفماٌلؿؼؾؾوؼقجفماالدرتاتقفقةم

م

.م2512آذارمم/عاارسمم8يفمم5منظمة األغذوةة والزراعةة بشةأن املسةاواة بةني اجلنسةني       ةديادماٌدؼرماظعامأضرمم-8

تعادمماٌلاواةمبانيماىـلانيممماسؿؾاراتمعـظؿةماألشذؼةمواظزراسةمعـظؿةمعؿكصصةميفماظؿـؿقةماظزراسقة،مصننماظـظرمإىلمأنموب

ػذهماظلقاداةماظؿازامماٌـظؿاةممبعاىاةمممممتظفرمو.مؼقؼماألعـماظغذائلمظؾفؿقعظدسؿمهقالؼؿفاماظـفقضمبيفمسـصرامعفؿامهلام

االتػاضقااتماظدوظقاة،ممممؿلاؼمعاعممتامطؿام.مدسؿامظؾؾؾدانماألسضاءمىعـمسؿؾمصينمأومدسقمامتؼقممبفعاٌلاواةمبنيماىـلنيميفم

اظعااٌلميؼاققمممماإلسا نماظشااعؾةمعـاؾممماألعؿماٌؿقدةمموإس غاتعـؾماتػاضقةماظؼضاءمسؾكممجقعمأذؽالماظؿؿققزمضدماٌرأة،م

ـطاقميفماٌؼرمواٌؽاتبماٌقداغقاة،موباظؿشااورمأؼضااممممؼةمداخؾقةموادعةماظتشاورةمطـؿرةمظعؿؾقةمػذهماظلقادمجاءتو.ماإلغلان

م.ػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةاظيتمتؿكذمعـمروعامعؼرامهلاموماألخرىمقطاالتاظععماظشرطاءماًارجنيمعـؾم

م

ألبعاادماٌلااواةمممبشؽؾمعـففالممعرؼضةمالدرتاتقفقةمتضؿـمععاىةماٌـظؿةماظطق مأؼضاماًوتضعمػذهماظلقادةم-م9

يفماإلغؿاجماظزراسلماٌلاؿداممماٌلاواةمظؾؿلاواةمبنيماىـلنيمؼلؿفدفمهؼقؼممامذاع وهددمػدص.ميفمسؿؾفابنيماىـلنيم

ماىـلاني،مطؿامهقيمأػداصامتؿعؾؼمباٌلاواةمبنيم.مواظؿكػقػمعـمورلةماظػؼرواظؿـؿقةماظرؼػقةمدعقامإىلماظؼضاءمسؾكماىقعم

اظ زعاةمماٌمدلاقةممواظؾـقاةمماآلظقااتمماظلقادةمهددموس وةمسؾكمذظؽ،مم.ؼضؿماثـانمعـفامتدابريمطؿقةمأوظقةمؼـؾغلموضعفا

م.تطؾقؼفاإلذرافمسؾكمظؿـػقذماظلقادةموا

م

م:فاماٌؿعؾؼةمباٌلاواةمبنيماىـلنيظؿقؼقؼمأػداصمذاتمذؼنياٌـظؿةمادرتاتقفقةمعؿؿدمتو-م15
م

تؼاقممماٌـظؿاةممص.مػـقاةمأسؿاهلااماظمخمؿؾاػمماٌلاواةمبانيماىـلانيميفممماالسؿؾاراتماٌؿعؾؼةمباٌـظؿةمدؿدرجمم(أ)

وضاعممطفازءمعاـممممفؿووااربممفؿوزاروصماظرجاالممواظـلااءمممبدراداةموععاىاةماحؿقاجااتمممبشؽؾمعـففلم

                                                 
-FAO Policy on Gender Equality: Attaining Food Security Goals in Agriculture and Rural Development (2012)مم5

DGB2012/16. 
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طؿامتعؿؾمسؾكمتـػقذمبراعجموعشارؼعمحمددةمظؿؿؽنيم.ميفماظؾؾدانماألسضاءوعشارؼعفامدقاداتفاموبراجمفام

م.اٌرأةمدسؿامظألعـماظغذائل

ظادسؿماظؾؾادانممممنيىـلاماٌلااواةمبانيماممبذاتماظصؾةمظؼضاؼاميفمجمالماسؾكماظدسقةمدؿعززماٌـظؿةمضدراتفامم(ب)

م.وأغشطؿفاماإلمنائقةمفادقاداتميفماىـلنياٌلاواةمبنيماجمعـظقرمراألسضاءميفمإد

م

م؛بـااءماٌعرصاةممم؛تـؿقاةماظؼادراتمم:ميفماجملااالتماظؿاظقاةمممػاظقاتمواظعؿؾقاتماٌمدلقةمظؿـػقاذماآلمةلقادوهددماظ-م11

م.اإلذرافم؛اٌراجعةم؛اظؿؼققؿم؛سؿؾقاتماظرصدمواإلب غم؛ريماظـؼاصةقتغم؛اظشراطاتم؛تصاالتاال

م

حلابمعاامػاقمعطؾاقبمضاؿـمداقاقماإلراارماالدارتاتقفلممممممممممةاظلقاداممتعدؼ تمسؾكمخطةمتـػقذمإدخالودقؿؿم-م12

ماألػادافماالدارتاتقفقةممنيميفماٌلااواةمبانيماىـلامممعـظاقرممتعزؼازمم(م1:م)اجملاالتماظؿاظقةاٌراجعمظؾؿـظؿة،موالمدقؿاميفم

(م3)؛ماٌلااواةمبانيماىـلانيميفماظادولماألسضااءمممممجمالممعؾادراتمتـؿقةماظؼدراتميف(م2)ويفماظرباعجماٌقداغقة؛مم،اىدؼدة

م(.اىـسغقعمعـماظغذائلماٌػصؾةمسحلبماألمإحصاءاتادؿكداممعـمخ لممباميفمذظؽم)اظرصدمواإلب غمزؼادةمصعاظقةم

م

عؿؾافاموبراجمفاامممذاتماظصؾةمبأبعادماٌلاواةمبنيماىـلنيماجلماظُشعبميفماٌـظؿةماظيتمتعم/ؼؿزاؼدمسددماٌؽاتبو-م13

وحدةماغؿفاتمعاـمممم/ًاعؽؿؾم15ػـاكمم،ـالصعؾكمدؾقؾماٌم.األسضاءعفاماٌعقارؼةمعـمأجؾمتؼدؼؿمخدعةمأصضؾمظؾدولمؼراوعش

ـمممم،مبقـؿااممسؾاكماظلاقاءمممؼرميفماٌؽاتبماٌقداغقةاٌلاواةمبنيماىـلنيميفماٌعللظةممسؿؾقاتمادؿعراض م5ممثاةمعاامالمؼؼاؾمسا

االتصالماًاصةمباٌلاواةمبنيمجفاتمطمذؾؽةمقـشأسقدمتطؿام.مػلمضقدمبدءمأومإجراءمسؿؾقاتمادؿعراضوحداتم/معؽاتب

فامالئاىـلنيموبدماٌلاواةمبنيؼضاؼامتعـكمباتصالمجفةمم48متمتعقنيمو.مةلقاداظظؿـػقذمعفؿةمظقةماظيتمتعؿربمآماىـلني

اٌلااواةمبانيممميفماٌائاةمعاـموضؿفاامظؾؿفاامماٌؿعؾؼاةمبمممممم25ختصاصممػلموم،يفماٌؽاتبماٌقداغقةماتصالمجفةم68يفماٌؼر،مو

ؾسميفمدورتفماظذيمصادقمسؾقفماجملم2513-2512ومتاذقامععماظؿعدؼ تمسؾكمبرغاعجماظعؿؾمواٌقزاغقةمظؾػرتةم.ماىـلني

اًاصةمباٌلاواةمبنيمماإلضؾقؿقةاظقزائػمذغؾماآلنممتعقدمقعمعؽاتبماٌـظؿةماإلضؾقؿقة،مصننممجائةاظـاظـةمواألربعنيمبعدماٌ

م.اىـلني

م

أبعاادممادرتاتقفقةمظؿـؿقاةماظؼادراتمسؾاكمممممةميفلقاداظمتـػقذاإلضاصقةماظيتمتلفؿميفماظعؿؾمأحدمجماالتمؼؽؿـمو-م14

األولممطااغقنمم/قفاميفمدؼلؿربسؾاظؾؿلاتماألخريةممتواظيتموضعماألعـماظغذائلمواظؿغذؼة،جماظلماٌلاواةمبنيماىـلنيميفم

عـظاقراتممغرضمتشافقعممألسضاءموعقزػلماٌـظؿةمباظدولمامظدىوتفدفماالدرتاتقفقةمإىلمتـؿقةمضدراتمعلؿداعةم.م2512

تؿؿـؾمو.ملمظؾؿـؿقةيفماجملؿؿعماظدوظاٌؿطقرةماٌلاواةمبنيماىـلنيميفماظزراسةمواألعـماظغذائلمععماالدؿػادةمعـماٌؿارداتم

واالداؿفابةمظ حؿقاجااتماٌاؿغريةمظؾادولممممممواإلضؾقؿالمماظاقرينمضادراتمدائؿاةمسؾاكماٌلاؿقؼنيممممميفمتـؿقةمماٌـشقدةاظـؿقفةم

م.األسضاءموٌقزػلماٌـظؿة

م

ضؿـماألعاغاةمواألجفازةمممماتماظؽقاغاتماٌكؿؾػةميفماٌـظؿةظؾؿلاءظةمحيددمعلموظقمإرارسؾكممةتشؿؿؾماظلقادطؿام-م15

م.رئادقةمسؾكماظلقاءاظ
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األػادافممخمؿؾاػمميفممنياىـلامبشلنماٌلااواةمبانيمممشاعؾماظقضقعماٌؾلقادةمعـمخ لمظماٌفؿودقفريماظؿـػقذم-م16

ؾؿقجاافمظوتعدؼؾافامضااؿـماظلاقاقماظعاامممممغػلافامماظلقادااةمميؽاـمتعزؼازمممراجااعمواٌاالدارتاتقفقةميفماإلراارماالدارتاتقفلمممم

مظؾػارتةممبانيماىـلانيميفمتـػقاذمبرغااعجماظعؿاؾمممممماٌؿعؾؼاةمباٌلااواةمممتمواظـؿاائجممودؿقددماٌكرجاام.ماالدرتاتقفلمظؾؿـظؿة

.ماألػادافماالدارتاتقفقةماىدؼادةمممقدرجميفمخمؿؾاػمماىـلانيمدامماٌؿعؾؼمباٌلاواةمبنيمعؿؾمغظرامإىلمأنماظم2514-2515

م.فامسؾكمعلؿقىماٌـظؿةواإلب غمبشلغرباعجمسؿؾقةمرصدماظطفزءمعـمودقؿؿمرصدماظعؿؾمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيم

م

م2515-2514مظؾػارتةمماىـلنيميفمبرغااعجماظعؿاؾمواٌقزاغقاةمممبشلنماٌلاواةمبنيمختصقصماٌقاردمظؾعؿؾمدقظؾمو-م17

اٌاقاردمموضدمارتػعتم.م2513-2512ماظػرتةميفإرارماهلدفماالدرتاولمطافماٌقزاغقةمهتماٌدرجمدابؼاميفملؿقىمسـدماٌ

يفممأعرؼؽالممعؾققنمدوالرم9.8لطـرمعـماظضعػمعـمبم2513-2512ػرتةماظلـؿنيماظيفممطافؾفدفماالدرتاولمظاٌكصصةم

م2513-2512ماظػارتةمميفمأعرؼؽالممعؾققنمدوالرم21.8إىلم(مئةمعـمصايفماالسؿؿاداتايفماٌم1)م2511-2515صرتةماظلـؿنيم

منياىـلامبشالنماٌلااواةمبانيممممظؾعؿاؾمممدقؿؿمايػازمسؾكمػذاماٌلؿقىمعـماٌقاردو.م6(يفماٌائةمعـمصايفماالسؿؿاداتم2.1)

م.2515-2514ظػرتةماظلـؿنيم

م

 بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأةاألمم املتحدة على نطاق منظومة خطة العمل - ثانيًا

م

مصؿقـاقماألعؿماٌؿقدة.ماٌلاواةمبنيماىـلنياالسؿؾاراتمذاتماظصؾةمبلػؿقةمبمرقؼؾمزعـاألعؿماٌؿقدةمعـذمضرتمأ-م18

،مأصدرتماىؿعقاةماظعاعاةمظألعاؿماٌؿقادةممممماٌاضنيؼدؼـموسؾكماعؿدادماظع.مإىلماٌلاواةمبنيماظرجؾمواٌرأةيفمدؼؾاجؿفمشريمؼ

ويفم.ماٌلااواةمبانيماىـلانيميفمدقادااتفاموبراجمفاامممممماجرإداظعدؼدمعـماظؼراراتماظيتمتادسقمعـظؿااتماألعاؿماٌؿقادةمإىلممممم

دقاداةمسؾاكممممظرؤداءماظؿـػقذؼنيميفمعـظقعةماألعؿماٌؿقادةماٌعاينمباظؿـلاقؼمممجمؾسما،ماسؿؿدم2556تشرؼـماألولمم/أطؿقبر

اظيتمتدسقمعـظؿاتماألعؿماٌؿقدةموم(CEB/2006/2)عـظقعةماألعؿماٌؿقدةمبشلنماٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةممغطاق

ـػقذماٌؿؿادؽمواٌؿلاؼمإلدراجمضضااؼامممسـمررؼؼماظؿ...ماٌلاواةمبنيماىـلنيمومتؽنيماٌرأةمػدافمأماظلعلمإىلمهؼقؼ"إىلم

ظألعؿماٌؿقدةمضارارًامؼادسقماألعانيماظعاامممممممواالجؿؿاسلماالضؿصاديصدرماجملؾسمأم،2559سامممويف.م"اىـلنياٌلاواةمبنيم

تصاؿقؿموتـػقاذمممميفملاٌـظاقرماىـلااغممتعؿقؿمعراسااةممماألعؿماٌؿقدةميفطقاغاتمرزهمهمذياظؿؼدمماظ"سـمماتؼرؼرمأنمؼؼدمىلمإ

مؿفؿوععارصممفؿوساقمزؼاادةممظودقؾةمباظغةماألػؿقةممباسؿؾارمذظؽم،تـؿقةماظؼدراتمرصدموتؼققؿممجقعماظلقاداتمواظرباعجمويفو

عـظقعاةممميفاظراعقةمإىلمطػاظةمتعؿاقؿمعراسااةماٌـظاقرماىـلااغلممممم،موطذظؽمصقؿامؼؿعؾؼمجبفقدماظؿعاونمؿتفاوطػاءمؿواظؿزاعاتف

م.عاتاذهماالظؿزطقدمػأسقدمتلم،2512سامممويفم".األعؿماٌؿقدة

م

خطاةماظعؿاؾمسؾاكمغطااقمممممبؿـلاقؼمسؿؾقاةموضاعمإراارمممممم2512-2511يفماظػرتةممػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةضاعتم-م19

ويفم.ماىـلانيمومتؽانيماٌارأةممموطاالتماألعؿماٌؿقدةمبشالنماٌلااواةمبانيممممسربمخمؿؾػم،موػقمأولمإرارمظؾؿلاءظةم7اٌـظقعة

                                                 
م.CL 145/3عـماظقثقؼةمم2اىدولممم6
م.األعؿماٌؿقدةمخطةماظعؿؾمسؾكمغطاقمعـظقعةإرارممم7
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وؼدسقمعـظقعاةماألعاؿممممةاالضؿصاديمواالجؿؿاسلمضرارامؼرحبمصقفمخبطةماظعؿؾماٌذطقر،مأصدرماجملؾسم2512متقزمم/ؼقظقق

م.غشطةميفمتـػقذػابصقرةمماٌشارطةاٌؿقدةمإىلم

م

ؼةمتشااورمعدمسؿؾقةم،مب2513ذؾا مم/يفمصرباؼرمػقؽةماألعؿماٌؿقدةمظؾؿرأةضدعتماٌـظؿةمأولمتؼرؼرمرمسلمهلامإىلمو-م25

ًمممألعانيماظعااممممريصعماود.مداخؾقةموادعةماظـطاق اجملؾاسممإىلممطاةماظعؿاؾمسؾاكمغطااقماٌـظقعاةممممماظؿؼرؼارماظلاـقيماٌقحادم

.معـظقعاةماألعاؿماٌؿقادةممميفمرباعجماظلقاداتمواظمجقعميفمماٌلاواةمبنيماىـلنيسـمتعؿقؿمعـظقرمماالضؿصاديمواالجؿؿاسل

يفممٌلااواةمبانيماىـلانيمومتؽانيماٌارأةمممممؿؼدممدماقمامغؼطةماالغط قمإلحرازماٌزؼدمعـماظم2513اظؿؼرؼرماألولمظعاممؿقحمودق

دااعتمضااؿـمدااقاقماألعااؿماٌؿقاادةماألوممماظقضااتماظااذيمتـػااذمصقاافماظؽقاغاااتمواظقطاااالتمعااامتعؿؿاادهمعااـمدقاداااممممممم
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