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املساواة بني الجنسني
واألمن الغذايئ

مع الرتكيز عىل:

أقرت الدورة الساثالثون للجنة األمن الغذايئ العاملي التي انعقدت عام  2011التوصيات
التالية بشأن املساواة بني الجنسني واألمن الغذايئ.1

أق ّرت اللجنة بأ ّن تحقيق األمن الغذايئ
والتغذيـــة املالمئــــة للنساء ،والرجال
وعائالتهم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بجهود
التنمية الشاملة ،وحثّت جميع أصحاب
املصلحة عىل اتخاذ خطوات ملموسة
لتحسني صحة املرأة ،وتحصيلها العلمي
ووضعهـــــا التغذوي.
ودعت الدول األعضاء واملنظامت الدولية
وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل اإلقرار
بأ ّن النهوض بحقوق اإلنسان ذو أهمية
حاسمة لتحقيق األمن الغذايئ العاملي
والتغذية.
وحثّت اللجنة الدول األعضاء ،من خالل
إجراءات تتضمن خطوات ملموسة ،عند
الرضورة ،من أجل:

1.1ضامن املشاركة املجدية للنساء يف
جميع عمليات صنع القرار املتصلة بإنجاز
املرأة لحقها يف الغذاء عىل نحو تدريجي
يف إطار األمن الغذايئ الوطني والتغذية؛
2.2ضامن حصول املرأة عىل قدم
املساواة عىل الصحة ،والتعليم ،واألرض،
واملياه ،واملوارد الطبيعية األخرى ،مبا يف
ذلك من خالل س ّن ترشيعات تراعي
املساواة بني الجنسني.
وحثّت الدول األعضاء عىل تشجيع قيادة
النساء بشكل نشط وتعزيز قدراتهن عىل
التنظيم الجامعي ،ال سيام يف القطاع
الريفي.
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وحثّت اللجنة الدول األعضاء عىل وضع
إطار سيايس وقانوين ينطوي عىل الرصد
واالمتثال املناسبني بغية ضامن حصول
النساء والرجال عىل املوارد اإلنتاجية
عىل قدم املساواة ،مبا يف ذلك ملكية
األرض وتوارثها ،والحصول عىل الخدمات
املالية ،والتكنولوجيا واملعلومات الزراعية،
وتسجيل نشاط األعامل وإدارته ،وفرص
العاملة ،ولسن وإنفاذ القوانني التي تحمي
النساء من جميع أشكال العنف .ويتعني
عىل الدول األعضاء ،عند االقتضاء ،مراجعة
جميع القوانني القامئة لتبيان التمييز
وتعديل القوانني التمييزية.
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وحثّت الدول األعضاء عىل إرشاك النساء
يف عملية صنع القرار يف ما يتعلّق
باالستجابات الدولية والوطنية للتحديات
العاملية يف مجال األمن الغذايئ والتغذية.
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سيام توصياتها للنهوض باألمن الغذايئ
للمرأة يف إطار األهداف اإلسرتاتيجية
بشأن سياسات االقتصاد الكيل والتنمية
(ألف  ،)1التدريب املهني والتعليم
املستمر (باء  ،)3الصحة (جيم ،)1
الحصول عىل املوارد ،والعاملة ،والوصول
إىل األسواق والتجارة (واو  ،)2والتنمية
املستدامة (كاف .)2

ودعت الدول األعضاء واملنظامت الدولية
وأصحاب املصلحة اآلخرين إىل إدراج
تحسني الحالة التغذوية للنساء والفتيات
يف س ّن املراهقة واألطفال والرضع ،مبا يف
ذلك الجوع الخفي أو نقص املغذيات
الدقيقة والسمنة باعتبارها مظهرا جديدا
من مظاهر سوء التغذية وكهدف جيل
ونتيجة متوقعة يف الربامج وعمليات
االستجابة لحاالت الطوارئ واالسرتاتيجيات
والسياسات املتصلة كلها بالزراعة واألمن
الغذايئ والتغذية ،من مرحلة التصميم إىل
التنفيذ.

وحثت املكتب عىل تشجيع هيئة األمم
املتحدة للمرأة وإرشاكها عند االقتضاء يف
إعداد مؤرشات وغايات وجداول زمنية
محددة لقياس التقدم املحرز صوب
النهوض باألمن الغذايئ للمرأة ،ودعوة
هيئة األمم املتحدة للمرأة إىل رفع تقرير
عن التقدم امل ُحرز إىل لجنة األمن الغذايئ
العاملي يف دورتها التاسعة والثالثني.

وتذكّر باتفاقية األمم املتحدة للقضاء عىل
جميع أشكال التمييز ضد املرأة ومنهاج
عمل بيجني الذي اعتمده املؤمتر العاملي
الرابع املعني باملرأة يف عام  ،1995وال

وأخذت اللجنة علامً بالتقرير والتوصيات
ذات الصلة باملساواة بني الجنسني،
واألمن الغذايئ والتغذية التي مت ّخضت
عنها الحلقة الدراسية العملية ألصحاب

املصلحة عىل الصعيد اإلقليمي حول األمن
الغذايئ والتغذية يف الرشق األدىن وشامل
أفريقيا ،والتي انعقدت يف  4-3أكتوبر/
ترشين األول  2011يف القاهرة ،تحت
مظلة لجنة األمن الغذايئ العاملي.
ودعت الدول األعضاء إىل دعم اعتامد
وتنفيذ ترشيعات حامية األمومة واألبوة
والتدابري املتصلة بذلك التي تسمح
للنساء والرجال بأداء أدوارهم كمقدمني
للرعاية ومن ثم توفري احتياجات أطفالهم
التغذوية وحامية صحتهم ،مع حامية
أمنهم الوظيفي يف الوقت ذاته.
وحثّت اللجنة الدول األعضاء واملنظامت
الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل
العمل معا من أجل تشجيع التآزر وتفادي
االزدواجية لتحديد ودعم االسرتاتيجيات
والسياسات واإلجراءات املتعلقة مبواصلة
تعزيز التدخالت التي تراعي املساواة
بني الجنسني يف مجاالت األمن الغذايئ
والتغذية والصحة والتعليم والتي تعزز
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الحلول العملية بالنسبة للنساء ،مبا يف
ذلك:
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Ĵ Ĵينبغي أن تكون اإلحصاءات املتصلة
باألمن الغذايئ والتغذية مفصلة بحسب
الجنس والسن؛

Ĵ Ĵوينبغي إعطاء األولوية للمزارعات
من أصحاب الحيازات الصغرية يف وضع
الربامج الزراعية من أجل تعزيز اإلنصاف
مع األخذ يف االعتبار االحتياجات الخاصة
يف مجال األغذية والتغذية لدى النساء،
والرجال واألطفال؛

Ĵ Ĵوينبغي القيام بالتحاليل يف مجال
قضايا الجنسني وإجراء تقييامت بشأن أثر
التغذية لتوفري املعلومات لعمليات رسم
سياسات وبرامج ومشاريع األمن الغذايئ
والتغذية ،وتنفيذها ورصدها وتقييمها ،مبا
يف ذلك استخدام ما يناسب من مؤرشات
وأهداف يف مجال املساواة بني الجنسني
والتمويل؛

Ĵ Ĵوينبغي اعتامد برامج شبكات
األمان مبا يف ذلك التغذية املدرسية يف
املنازل والحدائق املدرسية ،التي تشجع
عىل ذهاب الفتيات إىل املدارس وتربط
التمكني االقتصادي للنساء من أصحاب
الحيازات الصغرية واألمن الغذايئ والتغذية
للفتيات يف املدارس وتحسني نتائج
التعليم.

Ĵ Ĵوينبغي لالستثامرات الزراعية أن
تأخذ يف االعتبار الحاجات الخاصة للنساء
والرجال عىل السواء ،علامً أن االستثامرات
يف األرض ويف املوارد الطبيعية األخرى
تؤثر عىل األمن الغذايئ للمرأة .وعالوة
عىل ذلك ،ينبغي تصميم خطط وسياسات
وبرامج االستثامر الزراعي مبا يوفر للنساء
والرجال الحصول عىل قدم من املساواة
عىل خدمات الربامج وعملياتها ،عىل أن
تكون مدركة اللتزامات الرجال والنساء
باقتصادات األرس وتنشئة األطفال وأن
تعرتف بحاجاتهم املختلفة؛

وأوصت اللجنة بإدراج مسألة املساواة
بني الجنسني يف آليات رصد الخطوط
التوجيهية الطوعية الراهنة واملستقبلية،
مبا يف ذلك «التحقيق التدريجي للحق
يف غذاء مالئم يف إطار األمن الغذايئ
الوطني» و»الحوكمة املسؤولة لحيازة
األرايض ومصايد األسامك والغابات يف
إطار األمن الغذايئ الوطني» ومبادرات
مامثلة ستجري مناقشتها أو املوافقة عليها
يف لجنة األمن الغذايئ العاملي.

وطلبت إىل املكتب أن يقرتح ،بالتشاور
مع الجامعة االستشارية واألمانة املشرتكة،
ومع منظامت دولية ذات صلة ،وبخاصة
منظمة الصحة العاملية ،وصندوق األمم
املتحدة للطفولة (اليونيسيف) ،خيارات
بشأن معنى ومختلف االستخدامات،
إن ُوجدت ،لعبارات «األمن الغذايئ»
و»األمن الغذايئ والتغذية» و»األمن
الغذايئ والتغذوي» و»األمن التغذوي» إىل
دورة لجنة األمن الغذايئ العاملي من أجل
توحيد املصطلحات الرسمية التي ينبغي
للجنة أن تستخدمها مع األخذ يف االعتبار
أن التغذية هي ركيزة أساسية من ركائز
«األمن الغذايئ» كام هو محدد رسميا.
وطلبت إىل أمانة لجنة األمن الغذايئ
العاملي ،بالتعاون مع املجموعة
االستشارية ،واستنادا ً إىل املعلومات
املتوفّرة من أصحاب املصلحة ذات الصلة،
أن تع ّد تقريرا ً عاماً عن حالة تنفيذ
التوصيات الواردة أعاله وأن ترفعه إىل
لجنة األمن الغذايئ العاملي.
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