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 العالمي الغذائي األمن لجنة
 الدورة الرابعة واألربعون

 "إحداث فارق في األمن الغذائي والتغذية"
 2017أكتوبر/تشرين األول  13-9روما، إيطاليا، 

 منتدى لجنة األمن الغذائي العالمي
 ملخص الرئيس - المرأة في سياق األمن الغذائي والتغذيةبشأن تمكين 

 مع مسودة نتائج
      

تمثلة ية وحورية بالنسييييييييييييبة إىل جقيق رمية اللجنة املمهأ هاتكتسييييييييييييي املسيييييييييييياواة بن ا نسيييييييييييين وحقو  املرأة و كين -1
سييييييييييييين مسييييييييييييييتوى التغيذيية، وج، وجقيق األمن الغيذائي للجميع، من خال  رعع اإلعميا  املررد للقق يف غيذاك كيا    يف

اإلنتاجية الزراعية وإدارة املوارد الربيعية، وجسييين حياة السيييكان يف املناطق الري ية مع املشييياركة الكاملة واملنصييي ة يف عملية 
صييييييييينع القرار. ومن دون جقيق املسييييييييياواة بن ا نسييييييييين، لن يتققق اإلعما  الكامل  قو  املرأة والتمكن االقتصييييييييياد  

 ، ال سيما بالنسبة إىل املرأة الري ية واألمن الغذائي والتغذية.اوالسياسي هل واالجتماعي
 
وإن الرتكيز على املسيييييياواة بن ا نسيييييين و كن املرأة وااييييييم يف ايع أهدا  التنمية املسييييييتدامة ل م  املتقدة،  -2

 على السواك. 2030ويف خمتلف أجزاك خرة عام - 5اهلد  - بوص ه هدعا قائما بذاته
 
و ثل هد  منتدى  نة األمن الغذائي العاملي بشيييييييييرن  كن املرأة يف سييييييييييا  األمن الغذائي والتغذية  املنتدى   -3
مناقشيييية التقديات الت ال تزا  تعرتي سييييبيل جقيق  كن املرأة، ويف النهوي ب ه  مشييييرتر لكي ية ترورها يف سيييييا   يف

 األمن الغذائي والتغذية.
 
ا لسيييييية الصييييييباحية على جديد التقديات املسييييييتجدة وا واجز املسييييييتقكمة أمام  كن املرأة انصييييييز تركيز قد و  -4

   وعلى الصكور القانونية والسياساتية اهلادعة إىل جتاوزها.
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 وميكن تلخيص الرسائل األساسية الت انبثقت عن املناقشات يف النقاط التالية: -5
 

وعوامل إلحداث التقو  باجتاه نظ  إنتاج أكثر اسييييييييييييييتدامة،  ا يف  ل   ةللمعرعملة دور النسيييييييييييييياك كق  أ 
  اإليكولوجية؛ الزراعة

الذايت ودور ا ركات االجتماعية يف تعزيز  كن املرأة واملسييييييييييياواة بن ا نسييييييييييين  ات التنظي  أمهية ا معيات   ب 
  يات؛واة يف صنع القرار على ايع املستو على قدم من املساة شاركاملو النسائية قيادة الوحقو  املرأة من خال  

 تختالالالأمهية القضييييييييييياك على القوالز النمرية ا نسيييييييييييانية والتمييز اهليكلي كشيييييييييييرط مسيييييييييييبق ملعا ة ا  ج 
 موازين القوة؛  يف

ا اجة إىل توسيييييييع م هوم البيانات املصيييييينا ة حسييييييز نوع ا نا  ا يتجاوز اإلحصيييييياكات وإدراج جتارب   د 
 حياة النساك ا قيقية؛ 

 تقوم به النساك وعملهن اإلنتاجي؛ ل الرعاية غري املدعوع األجر الذ أمهية اإلقرار بعم  ه 
 اإلعما  الكامل  قو  املرأة؛أمهية اإلرادة السياسية لتق يز تغيري ثقايف من أجل   و 
ا اجة إىل تن يذ األطر املعيارية القائمة ورصييييييدها وتوعري ما يك ي من املوارد هلا من خال  واييييييع امليزانية   ز 

على أساس جنساين، باعتبارها مسامها كبريا يف النهوي بتمكن املرأة وحقو  املرأة واملساواة بن ا نسن 
 لعنف والتمييز اد النساك وال تيات؛والقضاك على ايع أشكا  ا

 أمهية املشاركة النشرة لل تيان والرجا  يف تن يذ األطر املعيارية ا الية؛   ح 
 ارورة إدراج ا وانز التغذوية يف م هوم ا ق يف غذاك كا ؛   ط 
 أمهية املساواة بن ا نسن يف ا صو  على عمل الئق وأجور متساوية؛    

 
تقدم حنو يف تسييييريع وترية الاإلسييييهام بعد الظهر لتقديد الرر  الت ميكن من خالهلا للجنة  صييييت جلسييييةخصييييا و  -6

  كن املرأة. وجقيقا هلذه الغاية، كانت هنار ثالثة أسئلة وجاهت املناقشات ا ماعية:
 

 نسيييين باعتبارواملسيييياواة بن ا  هان النتائج السييييياسيييياتية للجنة تعد  إىل تعزيز  كن املرأة وحقوقأكيف   1 
 شرطا أساسيا لضمان األمن الغذائي والتغذية؟   ل 

مع األخذ يف االعتبار والية اللجنة، ما هي اخلروات امللموسييييييييية الت ميكن هلا اأا ها من أجل مواصيييييييييلة   2 
واملسييييييييييياواة بن ا نسييييييييييين يف عملها الرامي إىل إحداث جو  ملموس حنو  هاقو حبالنهوي بتمكن املرأة و 

  بشرن حقو  املرأة الري ية الصادرة عن 2016  34 رق  املساواة بن ا نسن وتعزيز تن يذ التوصية العامة
 اللجنة املعنية بالقضاك على التمييز اد املرأة التابعة ل م  املتقدة؟

من أجييل تعزيز وحتوى األطر املعيييارييية الوطنييية لتمسييييييييييييييهييا ميية ومييا هي ا هيية الت تمييا هي اإلجراكات الالز   3 
 ؟وتن يذها والدولية لتمكن املرأة
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 وتضمنت النقاط الرئيسية املنبثقة عن عروي املقررين ما يلي: -7
 

  :1يف ما يتعلق بالسعا   
 

  احية ة ل من الغذائي والتغذية. ومن النخذت منتجات اللجنة السيييييييييياسييييييييياتية يف االعتبار األبعاد ا نسيييييييييانيألقد
 األخرى، عإن نتائج اللجنة اعي ة من حيث الرصد واملساكلة؛

  جديد مسييييييييييييييتوى اإلقبا  أيضييييييييييييييا إن االعتقار إىل املعلومات بشييييييييييييييرن ما عدث يف امليدان  عل من الصييييييييييييييعز
 عاب؛يواالست

 ا  حبقو  ألغذية ككل إاييييييييييياعة إىل االعرت مت التركيد على ايييييييييييرورة تغيري اخلراب يف ما يتعلق بالنظر إىل نظ  ا
 املرأة كقضية سياسية؛

 . مت التشديد على أمهية دور املرأة، خاصة املرأة الري ية، باعتبارها صاحبة حقو 
 
  :2السعا   بالنسبة إىل و 
 

  دون إعما  حقو  املرأة بغري ممكن  2030ينبغي للجنة: اإلقرار برن جقيق األمن الغذائي والتغذية وخرة عام
و كينها؛ وتعمي  املسيييياواة بن ا نسيييين و كن املرأة  اما يف كل عمل اللجنة؛ ومواصييييلة تشييييجيع مشيييياركة املرأة 
واإلصيييييييييغاك إىل أصيييييييييوات األشيييييييييد معاناة من انعدام األمن الغذائي يف اللجنة؛ والنظر يف كيف ميكن للجنة تعزيز 

 يف عملها؛ 34كا  التمييز اد املرأة والتوصية العامة رق  تربيق ات اقية القضاك على ايع أش
  تعزيز  القائمة واملضيييييي قدما من خال  والسيييييياسييييياتيةوينبغي للجنة مواصيييييلة العمل باالسيييييتناد إىل األطر القانونية

 تن يذها ورصدها؛
 ج سييييييييياسيييييييياتية، ئينبغي للجنة إدراج املنظور النسييييييييو  يف مرحلة مبكرة عند إعداد الوثائق الت سييييييييتسيييييييي ر عن نتا

اة األسييييباب ا ذرية لعدم  كن املرأة وعدم املسيييياو مراعاة  ل  البيانات املصيييين ة حسييييز نوع ا نا ومع  يف  ا
 بن ا نسن.

 
  :3ويف ما خيص السعا   

 
  ت اإلشيييييارة إىل اإلقرار با ق يف غذاك كا  ومبدأ السييييييادة الغذائية؛ ودع  املنظمات الشيييييعبية التابعة للنسييييياك 

 اإلرادة السياسية على املستوى القرر  باعتبارها إجراكات  ات أولوية؛و 
 التعاون الوثيق بن الوكاالت الت توجد مقارها يف روما. أشري أيضا إىل  
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 مسودة نتائج مقترحة لكي تقّرها اللجنة في دورتها الرابعة واألربعين

 

 إنا اللجنة:
 

 سيا  األمن الغذائي والتغذية الذ  اع طائ ة واسعة من ترحز  نتدى اللجنة بشرن  كن املرأة يف  1 
ي ب ه  مشرتر للقاجة لنهو لأصقاب املصلقة ملناقشة التقديات الت ال تزا  تعرتي سبيل جقيق  كن املرأة و 

إىل جقيق املساواة بن ا نسن واإلعما  الكامل  قو  املرأة، باعتبار  ل  شروطا أساسية لتققيق أهدا  
 ن الغذائي والتغذية؛األم
 
 ملخص الرئيا ، وتل ت على  CFS 2017/44/7جيط علما بنتائج املنتدى، على النقو املبن يف الوثيقة   2 

وجه اخلصوص االنتباه إىل ارورة أن ت ي ا كومات بالتزاماهتا بتققيق املساواة بن ا نسن، وحقو  ال تيات 
ل  االلتزامات إىل سياسات وبرامج واستثمارات وطنية وموارد بشرية والنساك و كن املرأة من خال  تراة ت

 ومالية كاعية؛
 
تسلاط الضوك على ارورة العمل من أجل قيام األجهزة املعنية بتن يذ ورصد ات اقية القضاك على ايع أشكا    3 

 بشرن حقو  املرأة الري ية؛  2016  34 رق  التمييز اد املرأة الصادرة عن األم  املتقدة، وال سيما التوصية
 
د على أمهية تعمي  املساواة بن ا نسن وحقو  ال تيات والنساك و كن املرأة يف ايع مسارات عمل تشدا   4 

 اللجنة ومنتجاهتا ووثائقها؛
 
 خرة يفترلز إدراج التدابري الرامية إىل تعزيز  كن املرأة وحقو  ال تيات والنساك واملساواة بن ا نسن   5 

 عمل اللجنة استجابة للتقيي  املستقل للجنة.
 


