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 ي للشرق األدنىقليممؤتمر منظمة األغذية والزراعة اإل

 ة والثالثونرابعالدورة ال

 2018 أيار/مايو 11 - 7، إيطاليا، روما

  والريفية الزراعية التنمية تحقيق أجل من الجنسين بين المساواة تعزيز
 أفريقيا وشمال األدنى الشرق إقليم في

 
  موجز

 
من الغذائي على حنو ما واأل املستدامة التنمية تحقيقل أمهية اجلنسني بني املساواةاالعتبارات املتصلة ب تكتسي 

 ةالزراع وتعتمد. املستدامة التنمية وأهداف 2030 لعام املستدامة التنمية طةخب العاملية االلتزاماتهو مبّني من خالل 
 املأجور العمل نيب واملوازنة املوارد وإدارة األغذية إنتاج يف سواء حدٍ  على لاوالرج النساء مشاركة على الريفية التنميةو 

 أفريقيا ومشال األدىن قللشر  يقليماإل املكتب أحرزقد و  .وصيانتها وبنائها ةالتحتي البىن تصميم ويف األسرية، واحلياة
واألساليب  األدوات بشأنرفع مستوى الوعي و  قليمدعم احلكومات يف اإلًا يف تقدمًا ملحوظ والزراعة األغذية ملنظمة

ا من اإلجنازات مية عددً هذه املذكرة اإلعالوستعرض . التنمية الريفية والزراعةجمايل يف  املتصلة باملسائل اجلنسانيةالفعالة 
 يفاملستوى الوطين  على ؤهانظراو  منظمة األغذية والزراعة نفذهتااليت باملساواة بني اجلنسني  واألنشطة اجلارية املتعلقة

  .القطرية الربجمة وأطر يةقليماإل املبادرات إطار يف أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم

 المؤتمر من المطلوبة لتوجيهاتا
 
 إن املؤمتر:ف . وعليه،رؤمتامل افيه ينظركي ل التوصيات من جمموعة يلي ما يف ترد 
 

  على اانعكاساهتو  الزراعة والتنمية الريفية جمايليف  مراعاة املسائل اجلنسانيةيف املوجودة يأخذ علمًا بالفجوات 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

  ائية؛ادرات اإلمنلمبلحتقيق أثر أكرب من أجل ضمان تعميم املساواة بني اجلنسني يف التدخالت الوطنية يدعم 

 ؛أهداف التنمية املستدامة تأميم اتعمليساواة بني اجلنسني يف يدعم تعميم امل 
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  من أجل حتقيق  هذوتنفي باملساواة بني اجلنسني املتعلقة اإلحصاءاتتعزيز لي إقليممشروع  عملية إعداديدعم
 الريفية؛التنمية الزراعية و 

  على املستوى الوطين باملساواة بني اجلنسني املتعلقة ز اإلحصاءاتبتعزي لتزمتيُتوقع من احلكومات أن  إىل أنهيشري 
  ؛نسني واستخدامهات املرتبطة باملساواة بني اجلالبيانادعم إنتاج لمبا فيه ختصيص املوارد خللق بيئة متكينية و 

  ّبناء يشجع كما هبا  قة املتعل ليالتوالتح تعميم املساواة بني اجلنسنيلبالتقدم احملرز يف حتسني القدرات  يقر
 ظل يف ي والوطين من أجل حتسني الفرص االقتصادية للنساء والرجالقليمعلى املستويني اإل بقدر أكربالقدرات 

 العمل. ظروف سوق العمل وحتسنيفضال عن دفعهم إىل زيادة مشاركتهم يف خمتلفة اقتصادية ظروف اجتماعية و 

 
 مةمقدّ  -الً أوّ 

 
 تعميم املســـــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني يف عملهــا  أمهيــة أفريقيــا ومشــال األدىن الشــــــــــــــرق إقليم بلــدان حكومــات تــدرك -1

 .اإلمنائيةنشطة األيف من أجل ضمان حتقيق أثر أكرب 
 
  الصــــــــادرة لتوصــــــــياتامتابعة يف إطار ، 2014منذ عام للشــــــــرق األدىن ومشال أفريقيا ي قليمأحرز املكتب اإلقد و  -2

رفع مســـــــــتوى و  ليمقيف دعم احلكومات يف اإلتقدما ملحوظا  ،ي للشـــــــــرق األدىنقليمللمؤمتر اإل والثالثني الثانية الدورة عن
 .التنمية الريفية والزراعة جمال يف اجلنسني بني الفجوة سداألدوات واألساليب الفعالة ل بشأن الوعي

 
تصــــادية يف املؤســــســــات الريفية والنظم االق فرص النفاذ املتاحة للجنســــني حاجة ملحة إىل حتســــنيهناك وال تزال  -3

حلكومات واجملتمع املدين نسبيا يف ا ةضعيف هبااملتعلقة  تيالوالتحلزال تعميم املساواة بني اجلنسني ي وسالسل القيمة. وال
لمساواة بني اجلنسني ل املنهجي التعميمو نادرة املراعية للمساواة بني اجلنسني الزراعية اإلحصاءات وتعترب  والقطاع اخلاص.

لكن معظم و دوراً مهما يف قطاع الزراعة وتؤدي املرأة يف قطاعي الزراعة والتنمية الريفية. على نطاق واســـــــــــــع  غري منتشـــــــــــــر
مثل  بلدانلزراعة يف اوتعمل يف قطاع . الوطنية يف احلســابات االقتصــادية يتم االعرتاف به أو تقديره وال مأجور غري اعمله

 .)1يف املائة من النساء الناشطات (الشكل  40أكثر من وموريتانيا واليمن العربية مصر مجهورية اإلسالمية و  مجهورية إيران
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 .2017، عمل اإلناث)نسبة مئوية من كيف الزراعة (عمل اإلناث  .1الشكل 
 

  
 على تقديرات منظمة العمل الدولية) بناء ( العاملية التنمية مؤشراتاملصدر: 

 
ناطق ذكور من املهجرة الالشـــــــرق األدىن ومشال أفريقيا معدالت ملحوظة من  إقليميف  بلدانعدد من الويشـــــــهد  -4

 نتجةم فتهابصــــــــــالريفية  املرأة دور أمهية ازدادت الســــــــــياق، هذا وضــــــــــمن. كُأجراء  للعمل اجملاورة البلدانالريفية إىل املدن و 
  احملـدودة قـدرهتنّ بســــــــــــــبـب من احلرمـان  يعـاننيال يزلن املنتجـات إال أن النســـــــــــــــاء . ملفتـة زيـادةً  لرعـايـةل مقـّدمـةو  لألغـذيـة

أن النساء  2الشكل ويبّني  .املناسبةالبىن التحتية الريفية غري والفرص االقتصادية فضال عن اإلنتاج ىل موارد على الوصول إ
  ســـاســـيةأخدمات إىل وصـــول النســـاء يعاين احليازات الزراعية. وباإلضـــافة إىل ذلك، يف املائة من  10أقل من عادة ميتلكن 

أمام متكينهّن  كل عائقاً اليت تشـــــاالجتماعية  املعايريبســـــبب من قيود  اإلرشـــــاد الزراعيالتمويل و مبا فيها التعليم والتدريب و 
اء بشــكل كبري . وبالرغم من مشــاركة النســملســاواة بني اجلنســنيا عيرااليت ال تتوفري اخلدمات  وســائلو التخطيط فضــالً عن 

دودة املتاحة الفرص احمل يف اإلحصــــاءات الرمسية وبســــببحتتســــب نادراً ما نخفضــــة األجر املمســــامهتهن  يف الزراعة، إال أن
 فية.ة الريملاالع قوةيف ال مشاركتهنتحسني لدعم ال هن حباجة إىل تلقيفيف أسواق العمل احمللية  لنساءل
 

 (النسبة املئوية) نيحبسب اجلنسأصحاب احليازات الزراعية  توزيع.2الشكل 
 

 
 

 .والزراعة األغذية ملنظمة التابعة األراضي وحقوق اجلنسنياملساواة بني  بيانات قاعدة املصدر:
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 تعكس العالقة القائمة بني املســــتدامة التنمية وأهداف 2030 لعام املســــتدامة التنمية طةخب العاملية االلتزامات إنّ و  -5

 إنتاج يف سواء حد على لاوالرج نساءال مشاركة على الريفيةو  ةيالزراع التنمية وتعتمد. الريفية والتنمية اجلنسني بني املساواة
 .صيانتهاو  وبنائها البىن التحتية تصميم ويف األسرية، واحلياة ورأجامل العمل بني واملوازنة املوارد وإدارة األغذية

 
كالتعليم ية  اخلدمات األسـاسـتوفري  قليمعدد من بلدان اإليف  املمتدةالسـياسـي واألزمات  انعدام االسـتقرار يعيقو  -6

  األوضــــــــاع هذه لظ يف املرأة تعاينو  خاصــــــــة يف اجملتمعات الريفية.بصــــــــورة  العيشهدد ســــــــبل ي كما أنهوالرعاية الصــــــــحية  
 ســــــؤولياتم عاتقها على خذاأل إىل احلاالت من الكثري يف وتضــــــطر الرجل، من بقدر أكربحيان يف غالب األ احلرمان من

 .املنزلية األعمال على عالوة للدخل ةمدرّ  إضافية
 
منظمة  فذهتانباملساواة بني اجلنسني  تعلقةا من اإلجنازات واألنشطة اجلارية املهذه املذكرة اإلعالمية عددً وتعرض  -7

 .يةالقطر  الربجمة وأطر يةقليماإل املبادرات إطار يف أفريقيا ومشال األدىن الشرق إقليم يفاألغذية والزراعة 
 

 يةقليماألنشطة اإل -ثانياً 
 
أربع ملمتدة على فرتة االشــــرق األدىن ومشال أفريقيا  إقليم يف اجلنســــني بني للمســــاواة ّيةقليماإل االســــرتاتيجّيةتقدم  -8

ية رئيســــية فضــــالً عن أ�ا تضــــع إقليمأولويات حول  توجيهات 2017يف عام  صــــدرتاليت و  2020إىل  2017 منســــنوات 
سرتاتيجية إىل متكني . وهتدف االأفضلعلى حنو  ة والريفيةياملساواة بني اجلنسني يف التنمية الزراعمسألة  عاجلةخطة عمل مل

 الربامج وضــعملية عتشــجيع االتســاق وحتســني كفاءة ية احلالية و قليمالســتجابة إىل األولويات اإلالتنمية لالعاملني يف جمال 
 .اجلنسني بني ملساواةاليت تراعي ا

 
ملختلفني امن أجل تلبية احتياجات أصــــــحاب املصــــــلحة وكفؤة بســــــيطة  طرقو ج تطوير �ُ وتدعم االســــــرتاتيجية  -9

 من غريهم  لّ أقحيظون بتقدير  والذين الذين يعملون يف الكواليساألشـــــــــخاص وعلى وجه اخلصـــــــــوص احملددة واجملموعات 
رة على الصــمود أمام الســرتاتيجية يف القدذه االرئيســية هل ةالســبعالرتكيز النســاء والرجال والشــباب. وتتمثل جماالت بني من 

 وتعميم وحوكمة املياه وتنمية ســـــلســـــلة القيمة واحلماية االجتماعية واملؤســـــســـــات الريفية واإلحصـــــاءات النزاعات واألزمات
  ،2018رتاتيجية لعام اســــ خمرجاتحتقيق وتســــعى اجلهود املبذولة حالًيا إىل وضــــع الربامج. عملية املســــاواة بني اجلنســــني يف 

 اواة على أن تكون املســــــــــــــ ،األغذية والزراعة نظمةمل البلدان األعضــــــــــــــاءحددهتا مع األولويات العاملية اليت  مبا يتماشــــــــــــــى
 .خمتلف اجملاالتشرتك بني املوضوع املبني اجلنسني 

 
 اتحصــــــــــــــاءإلا مجع على العمل األعضــــــــــــــاء بلدانال"طلب من والثالثني  الثانية دورته يف يقليماإل املؤمتر كانو  -10

 تقدميذية والزراعة "األغ منظمة من وطلب "،الريفي والقطاع الزراعة يف املرأة الةجراء تقييمات دقيقة حلإل هاونشـــــر  هاوحتليل
ي ملنظمة قليماملكتب اإلأجرى ، 2016-2015فرتة ال وخالل ."تاجملاال هذه يف قليماإل للبلدان األعضــــــــاء يف الفين الدعم

الريفية يف مثاين لزراعية و االتنمية إلحصاءات واستخدامها يف اإنتاج ني اجلنسني يف ة بلتعميم املساوا اتقييمً األغذية والزراعة 
 .موريتانياو واملغرب والعراق ولبنان والســـــــودان العربية مصـــــــر مجهورية وتونس و  األردن أال وهي بلدان من البلدان األعضـــــــاء
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 صـــاءاتحإنتاج اإلإىل جانب الدروس املســـتفادة من هذه التقييمات الوطنية  نتائج) 2017ي (إقليم توليفيوتضـــمن تقرير 
(تونس،  يةتشـــــــــاور  عمل حلقةمن خالل ية إقليميف أقاليم أخرى. ومت إعداد خطة عمل تعلقة باملســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني امل

ســني واإلحصــاءات املتعلقة باملســاواة بني اجلن نياجلنســ ســبنتاج البيانات املصــنفة حبإ) من أجل دعم 2016ســبتمرب/أيلول 
حتديد و مل وضـــــــــع خارطة طريق وخطة عليا و الشـــــــــرق األدىن ومشال أفريق إقليمالريفية يف  يف الزراعة والتنميةواســـــــــتخدامها 

 تدابري بناء القدرات ذات الصلة.
 

حتديد ريع و صــياغة املشــا عندتعميم املســاواة بني اجلنســني  ضــماني تقدما ملحوظا يف قليمأحرز املكتب اإلقد و  -11
 املســـاواة بني اجلنســـني يف املشـــاريع اجلارية. وقد عمل املكتب مع املوظفني مشوليةمن أجل تعزيز  األســـاســـية الدخول نقاط

جرى عملية اســـتعراض فضـــال عن أنه أ املقبلةاملتعلقة باملســـاواة بني اجلنســـني يف املشـــاريع اجلارية و  النواتجمن أجل حتســـني 
 لالستجابة املراعية للمساواة بني اجلنسني يف وثائق املشاريع.

 
 املســـــــــــاواة مســـــــــــألة من أجل ضـــــــــــمان معاجلة  احلكومية اجلهات منالنظراء  معوقد مت اختاذ خطوات ملموســـــــــــة  -12

 .القطرية الربجمة أطرصياغة لدى بني اجلنسني بشكل مناسب 
 

ســـــــــورية تونس واجلمهورية العربية المن البلدان األعضـــــــــاء ( بناء القدرات يف عددلي أنشـــــــــطة قليماملكتب اإلنّفذ و  -13
 ليالتتحيف الزراعة وحتســـــني ال) من أجل تشـــــجيع فهم قضـــــايا املســـــاواة بني اجلنســـــني على حنو أفضـــــل املغربوالســـــودان و 

منظمة األغذية والزراعة  موظفي وتضمن املشاركون املشاريع والربامج.يف  هذه املساواةوتعميم  املتعلقة باملساواة بني اجلنسني
لدان األعضــــــــاء لباطلب متواصــــــــل لالســــــــتجابة ل بشــــــــكلالفنيون الدعم  املوظفون. ويوفر الوطيناملســــــــتوى على ونظراءهم 

ليت توفر بيئة ا. ومت وضـــــع عدد من االســـــرتاتيجيات واخلطط وأطر العمل املســـــتمر واملكاتب القطرية ملنظمة األغذية والزراعة
 منظمة ســـياســـةيف ات أهم هذه االســـرتاتيجتتمثل و  تعميم املســـاواة بني اجلنســـني والزراعة.ل يةقليمتنمية القدرات اإلمتكينية ل
رق األدىن ومشال أفريقيا الشــ يف اجلنســني بني للمســاواة ةيقليماإل ةاالســرتاتيجياجلنســني و  بني املســاواة بشــأن والزراعة األغذية

ملؤشـــرات ذات وا العربية املنطقة يفســـاواة بني اجلنســـني امل قضـــايااخلاص بطار اإلفضـــالً عن  2020و 2017للفرتة املمتدة بني 
 ف التنمية املستدامة.اهدمن أ 5اهلدف و املرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء واتفاقية )2014الصلة (

 
 لمســـــــــاواة ية مراعية لإقليمســـــــــياســـــــــات واســـــــــرتاتيجيات وطنية و ي املشـــــــــورة الفنية لصـــــــــياغة قليمقّدم املكتب اإلو  -14

لألمم ابعة ت. ويوصــــــــــــــي املكتب بالعمل مع احلكومات ومنظمات أخرى الريفيةو الزراعية التنمية جمال اجلنســــــــــــــني يف بني 
ملتعلقة باملساواة وتعزيز اإلحصاءات ازيادة فرص النفاذ للجنسني ي وتنفيذه من أجل إقليملورة برنامج عمل ب علىاملتحدة 

اســــتئصــــال اجلوع واحلد  املتمثلة يفعاملية حتقيق األهداف ال إىل جانبوالريفية حتقيق التنمية الزراعية  من أجلبني اجلنســــني 
 واستخدامها باملساواة بني اجلنسنيزيادة توافر اإلحصاءات املتعلقة من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. ويتطلب ذلك 

االســــــــتجابات املراعية  زيزتعفضــــــــال عن املتعلقة باملســــــــاواة بني اجلنســــــــني  ليالتية يف التحقليموتعزيز القدرات الوطنية واإل
 ية يف املناطق الريفية.قليماإل للتحديات االقتصادية والبيئية اجلنسني بني لمساواةل
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 الفرعية يةقليماألنشطة اإل -ثالثاً 
 

عشــــــن يف النســــــاء اللوايت يعمل إىل ختفيف عبء  مكتب منظمة األغذيةوالزراعة الفرعي لشــــــمال أفريقيا يســــــعى -15
حول عملي  لدليإصــــــــدار على ســــــــبيل املثال ن ذلك تضــــــــمّ قد و . هنمداخيلوزيادة مناطق حرجية وريفية يف مشال أفريقيا 

نســــاء الريفيات دربون والامل اليســــتخدمهاملســــتكة من أشــــجار  الزيتاســــتخراج  مبا فيها تجهيز األغذيةاحملســــنة ل ألســــاليبا
 .ن يف جمال التنميةوالعاملو 

 
 على المستوى القطرياألنشطة  -اً بعار 

 
لبنان جلزائر و ااألردن و يف  على املســتوى القطري اجلنســني بني ملســاواةا تقييم ملياتعاســتكمال  2017يف عام مت  -16

ختطيط اد هبا يف االســــرتشــــالســــودان. وهتدف هذه التقييمات إىل تونس و يف  كما متت املباشــــرة يف إجراء تقييمات  واملغرب
ضــال عن أي تدخالت ف اســتعراضــهامبا فيها صــياغة أطر الربجمة القطرية و  القطرية ملنظمة األغذية والزراعة وبرجمتها املشــاريع

شــورة املشــاريع والســياســات وامل املســتوى القطري ويتضــمن ذلك ختطيطمنظمة األغذية والزراعة على أخرى من تدخالت 
ا هذه التقييمات  ســاهمالفنية. وســت  للمعونة املتحدة األمم طارإصــياغة مســامهة منظمة األغذية والزراعة يف يف تيســري أيضــً

 .املعين حالة املرأة الريفية يف البلدعن وضوعية وتنفيذه من خالل معلومات حمدثة وم منائيةاإل
 

 لنســـاء والرجال احصـــول تحســـني أولوية أســـاســـية لالشـــرق األدىن ومشال أفريقيا  إقليمعدد كبري من بلدان  ســـنديُ و  -17
مجهورية  يف منظور جنســــاينمن  احلماية االجتماعية ُأجريت دراســــتان عن. وقد لى احلماية االجتماعيةعيف املناطق الريفية 

ماعية وضــــمان شــــبكات احلماية االجت توســــيع نطاقب ما يتعلق يفولبنان من أجل حتديد التحديات والفرص العربية مصــــر 
 اإلعانة.التقاعد و  نظماستفادة النساء الريفيات من التأمني الصحي الوطين و 

 
ألدىن ومشال الشـــــــــــرق ا إقليملى عمل الئق بالغ األمهية يف احلصـــــــــــول على عالنســـــــــــاء الريفيات د تعزيز قدرة عَ ويُـ  -18

 اجلافة املناطق يف الزراعية للبحوث الدويل املركزباالشـــرتاك مع  العربية مصـــرمجهورية يف  وثّق مشـــروع مت تنفيذهقد و  أفريقيا.
حصــول  من أجل حتســني الربجمةو  مســتوى الســياســاتعلى من اخليارات  اً وعددجتارب النســاء يف العمل الزراعي  (إيكاردا)
يفية ر  معيشـــــــة ســـــــبلمكونات أســـــــاســـــــية للحد من الفقر وحتقيق يعترب مما ، الئقة عمل شـــــــروطو  عمل آمنلى عالنســـــــاء 
 .مستدامة

 
املساواة  يراعي لقيمةا لسالسل حتليالً  املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة للشرق األدىن ومشال أفريقيا أجرىو  -19

ة األسرية الصغرية للزراعية قليمضمن املبادرة اإلالعربية مصر مجهورية يف  والعطريّة الطبّية بالنباتات يتعلق يف ما بني اجلنسني
مبا يف ذلك  معمق بشكل اجلهات الفاعلة املعنيةو  والعطريّة الطبّية النباتاتفهم سلسلة قيمة قد أدى ذلك إىل . و النطاق
اخلاصة باملساواة األساسية  والفرصوالقيود حتليل األدوار  مبوازاة تنمية القدراتاملتصلة ب منظمات املنتجني واحتياجاهتاتقييم 

لسلة قيمة س خطة عمل مشرتكة من أجل حتسني أداء واقرتحت الدراسة صياغة يف مجيع مراحل السلسلة. بني اجلنسني
 وتعزيز قدرات منظمات املنتجني فضال عن دعم مشاركة الشباب والنساء يف سالسل القيمة. والعطريّة الطبّية النباتات
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 الدخل ادإجيأمام النسـاء والرجال من أجل املسـامهة يف املتاحة وتعمل منظمة األغذية والزراعة على زيادة الفرص  -20

دمشق ريف يف  تاجنتسويق اإلتكاملة والتجهيز الزراعي و امل املنزليةسرهم من خالل الزراعة النظام الغذائي ألجودة وحتسني 
 األزمات فضال واالستجابة إىل إىل تعزيز القدرة على الصموديف هذا الصدد يف اجلمهورية العربية السورية. ويهدف الدعم 

 بالنزاعات. املتأثرة يف املنطقة املسامهة يف متكني النساء الريفيات اقتصادياً  عن
 

غذية يف منطقيت يف أنشطة جتهيز األ النسائية اجلمعياتتعزيز  من أجليف اجلمهورية العربية السورية جاٍر لعمل او  -21
 لعدد من النســـــــاء قد يصـــــــل  بصـــــــورة منتظمةعائدات  إلجيادســـــــويقها إدلب وحلب من أجل حتســـــــني جودة املنتجات وت

تجهيز لاملعدات األســـاســـية من حيث  ادعماجلمعيات املســـتهدفة  تلقىوت .األعضـــاء يف هذه اجلمعيات امرأة من 500 إىل
هبدف إضافة دعم الب وينتجن األلباناملاشية  ربنييالنساء اللوايت وحتظى  .أخرى األفران واألواين وأدوات ضروريةكاخلضار  

 املهدر والفاقد.منع قيمة و ال
 

ملتصــــــــــلة اجلوانب اعلى  بقدر أكربتعداد زراعي عام مع الرتكيز إلجراء  التحضــــــــــريومن جهتها، باشــــــــــرت تونس  -22
 ارةوز  نويتو  .نيجلنســاحبســب  مصــنف ةعيشــامل ســبللو  اقتصــاديو  اجتماعييل إجراء حتلبمباشــرة للاجلنســني بني  املســاواةب

ومع  حصــائيةاإلشــرات ؤ املاالعتبارات اجلنســانية يف وضــع  إدماجإطار  يف ،يف تونس البحري والصــيد املائية واملوارد الفالحة
مة األغذية اليت وضـــــعتها منظ تلكوجه اخلصـــــوص  معايري الدولية وعلىللوفقاً  تعداد ، إجراءمنظمة األغذية والزراعةدعم 

 أهداف التنمية املستدامة.ب املرتبطةوالزراعة 
 

شكل فوري بتوافر األغذية واحلصول عليها حتسني م منظمة األغذية والزراعة الدعم من أجل أما يف اليمن، فتقد -23
ويســعى  .مرضــعاتو  حوامل نســاءو  تغذيةال ســوء من يعانونالعمر  من اخلامســة دون أطفال لديهااليت ألســر بالنســبة إىل ا
الفتيان ملسـاعدة واخلدمات واملوارد وتدابري احلماية للنسـاء والفتيات و اللحصـول على إىل توفري فرص متسـاوية  هذا الربنامج

 فعال. وبلأسباألمن الغذائي ب واملتعلقة الطوارئ حلاالت املتأهبة بةستجاتعزيز القدرة والتنسيق لال مبوازاةوالرجال 
 

زراعة قدمت منظمة األغذية وال عيشــــــــة واألمن الغذائي للنســــــــاء اللبنانيات املعرضــــــــات للمخاطرتعزيز ســــــــبل امللو  -24
خفيف احلليب ومنتجات األلبان والتنتاج األلبان وجتهيزها من أجل حتسني جودة امرأة تعمل يف إ 200إىل أكثر من الدعم 

نتاج اإلكفاءة تعزيز  لاحملســـنة تقنيات الو على املمارســـات  امعدات جديدة وتدريب اتاملســـتفيدت وتلق. اجلرثوميالتلوث من 
 يف املائة. 50نسبة بجودة منتجات األلبان اليت تعمل النساء على إنتاجها  نيوأدى ذلك إىل حتس معايري النظافة.تلبية و 


