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 مقدمة –1 اجلزء -أوًال 
 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1 -ألف

االرتقاء ابملســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني املرأة والفتيات أمر ابلغ األمهية من أجل حتقيق رؤية جلنة األمن الغذائي  إن -1
(اللجنة) املتمثلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، واإلعمال املطرد للحق يف  العاملي

 يف سياق األمن الغذائي الوطين. غذاء كافٍ 

ومن أجــل حتويــل هــذه الرؤيــة إىل واقع ملموس، أقّرت اللجنــة يف دورهتــا الســــــــــــــــادســــــــــــــــة واألربعني اليت ُعقــدت يف  -2
خطوط توجيهية طوعية بشـأن املسـاواة بني اجلنسـني ومتكني املرأة عن  سـتسـفرسـياسـة  2019أكتوبر/تشـرين األول 

 .يف سياق األمن الغذائي والتغذية (وُيشار إليها يف هذه الوثيقة ابسم "اخلطوط التوجيهية")والفتيات 

هداف التنمية املســـتدامة وتشـــكل املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة والفتيات أمرًا أســـاســـًيا من أجل حتقيق مجيع أ -3
، ومن أجل ضمان النظم الغذائية املستدامة اقتصادً� واجتماعًيا وبيئًيا. وقد أقر 2030خلطة التنمية املستدامة لعام 

أجل التنمية املســـــــــتدامة من خالل اعتماد  ناجملتمع الدويل أبمهية املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني ومتكني املرأة والفتيات م
). وسينتج عن حتقيق 5(اهلدف  2030املساواة بني اجلنسني كهدف قائم حبد ذاته يف خطة التنمية املستدامة لعام 

مجيع أهداف اخلطة ومقاصدها. وابلتايل، فإن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات إسهام حاسم يف 
 مهم للغاية. 2030تنفيذ خطة عام  نهجي للمساواة بني اجلنسني يفالتعميم امل

. ومع كوكب األرضإلطعام كل شـــــــــــــــخص يعيش على   ألغذيةوينتج نظام األغذية العاملي حالًيا ما يكفي من ا -4
ذلك، وبســـــــــبب جمموعة من التحد�ت املتنوعة، يفشـــــــــل عدد متزايد من األشـــــــــخاص يف إعمال حقهم يف الغذاء 

تراوح عدد األشــــخاص الذين عانوا من اجلوع  ،2020احتياجاهتم اليومية الغذائية والتغذوية. ويف عام  الكايف وتلبية
إذا أخذ� بعني ، 2019عام مقارنة بمليوً� تقريًبا  161تصـــــــــــــــل إىل بز�دة  مليون شـــــــــــــــخص، أي 811و 720بني 

بشـــــكل غري متناســـــب على النســـــاء والفتيات  19-جائحة كوفيدرت ثّ أو  1.االعتبار احلد األعلى من الز�دة املتوقعة
 –ويشــكل اليوم ســوء التغذية جبميع أشــكاله  2ويعزى ذلك بشــكل جزئي إىل التمييز وعدم املســاواة بني اجلنســني.

ُيســاهم يف العبء  الذي الرئيســيالعامل  - أي نقص التغذية، والنقص يف املغذ�ت الدقيقة، والوزن الزائد والســمنة
معاجلة عدم  . ويف هذا الســـــــــــــياق العاملي احلافل ابلتحد�ت، تعداملتوقعفاض متوســـــــــــــط العمر العاملي للمرض واخن

املســـاواة بني اجلنســـني وضـــمان حقوق النســـاء والفتيات أمرًا ملًحا وأكثر أمهية من أي وقت مضـــى من أجل حتقيق 
 األمن الغذائي والتغذية للجميع.

بني املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية. وليست القائمة وُتظهر جمموعة كبرية من األدلة الروابط اإلجيابية  -5
املســاواة بني اجلنســني ومتكني النســاء والفتيات أمرين أســاســيني إلعمال حقوق اإلنســان فحســب، بل مها ضــرور�ن 

دارة املوارد الطبيعية املستدامة والتخفيف من تغري املناخ والتكيف الفقر وحتقيق النمو االقتصادي وإ أيًضا للحد من
معه ومحاية النظم اإليكولوجية واحلفاظ على التنوع البيولوجي. وميثل متكني املرأة أحد أكثر الطرق فعالية لتحســـــــني 

ا، وخيفض كذلك معدل   النتائج احملققة على صــــــــعيد التغذية، ليس فقط للنســــــــاء ولكن جلميع أفراد األســــــــرة أيضــــــــً
ســـــــــوء التغذية بني  دوراتوفيات الرضـــــــــع وحيد من ســـــــــوء التغذية لدى األطفال، مما يســـــــــاعد ابلتايل على كســـــــــر 

                                                            
 .2021، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  1
 .1202، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  2
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ا اختاذ تدابري لالحتياجات الغذائية للحوامل واملرضـــــــعاتاألجيال، إضـــــــافة إىل إيالء اهتمام خاص  . ويُطلب أيضـــــــً
وليس االســـتثمار  3جنابية للمرأة، وحبقوقها اإلجنابية.لتحســـني صـــحة األمهات، مع االعرتاف ابلصـــحة اجلنســـية واإل

يف النســـــاء والفتيات وتعزيز املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني النســـــاء والفتيات جمرد أشـــــياء صـــــحيحة يتعني القيام هبا 
 لتحقيق األمن الغذائي والتغذية، بل هي أشياء ذكية ينبغي القيام هبا.

 وانتشــــــار عدم املســــــاواة بني اجلنســــــني والتعرض للعنف إىل عدم املســــــاواة يف 4ويؤدي التمييز ضــــــد النســــــاء والفتيات -6
احلصــــول على األغذية، إضــــافة إىل ارتفاع معدل انتشــــار انعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية لدى النســــاء والفتيات. 

تتمثل يف املوقع والنوع االجتماعي والعمر. وقد ازدادت الفجوة بني األبعاد وتواجه الفتيات الريفيات مســـــــــاوئ ثالثية 
، ومن املتوقع أن تتســـــــــع هذه الفجوة نظرًا إىل 20195إىل عام  2018اجلنســـــــــني يف احلصـــــــــول على األغذية من عام 

اوت بني احتوائها على األمن الغذائي والتغذية بشــــــــــــكل ســــــــــــليب ومتف والتدابري الرامية إىل 19-جائحة كوفيدأتثريات 
 6اجلنسني.

 يف ويرتبط حتقيق املســـاواة بني اجلنســـني ارتباطًا إجيابًيا بز�دة اإلنتاج وحتســـني الكفاءة يف العديد من القطاعات، مبا -7
ا ال يزاالن يقوضــــــــــــان األداء هبذلك الزراعة، يف حني أن عدم املســــــــــــاواة والتمييز يف الوصــــــــــــول إىل املوارد والتحكم 

نتائج اقتصادية دون املستوى املمكن بلوغه. وتؤدي النساء أدوارًا فعالة بوصفهن عناصر  االقتصادي، مما يؤدي إىل
وعـــامالت أبجر ورائـــدات أعمـــال على طول  واتِجراتفـــاعلـــة يف النظم الغـــذائيـــة كمزارعـــات ومنتجـــات وجمهزات 

فرص اليت حيظى هبا الرجال للحصــول على املوارد الزراعية إىل ز�دة الســالســل القيمة. وســيؤدي منح النســاء نفس 
 7يف املائة. 17-12املائة، وحيتمل أن يقلل من عدد اجلياع بنســـــــــــــــبة  يف 4-5.2إمجايل اإلنتاج الزراعي بنســـــــــــــــبة 

طعام تســــعة النظم الغذائية أمرًا حامسًا ابلنســــبة إىل الكوكب من أجل إ ويشــــكل تقدمي الدعم الكايف إىل النســــاء يف
 8يف املائة. 50األغذية بنسبة  وإنتاج مزيد من 2050مليارات شخص يف عام 

والفتيات  املرأة، إذ ال تزال اورغم التقدم اإلجيايب احملرز على مدى عقود، ال تزال عدم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني قائمً  -8
أشـــكاًال متعددة ومتقاطعة من التمييز يف العديد من اجملاالت. ويتجلى ذلك يف عدم املســـاواة يف الوصـــول  نتواجه

إىل، والتحكم يف، املوارد اإلنتاجية الرئيســـية واألصـــول والتكنولوجيات واخلدمات والفرص االقتصـــادية واملشـــاركة يف 
ضالً عن املسؤوليات غري املتوازنة لى املستوى الوطين، فعمليات صنع القرار على مستويي األسرة واجملتمع احمللي وع

                                                            
. وبر�مج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، 2030. حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام 2015لعام  1/70قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   3

 املتفق عليهما للجنة وضع املرأة. 63و 62. واالستنتاجان رقم 1995. وإعالن ومنهاج عمل بيجني، 1994
أي تفرقة أو ، على النحو التايل "-1. يُعّرف التمييز ضد املرأة يف "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة"، املادة 1979األمم املتحدة،   4

على أساس اجلنس ويكون من آاثره أو أغراضه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية يف امليادين استبعاد أو تقييد يتم 
بصرف النظر عن  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارستها هلا،

". وميكن أن ينشأ التمييز ضد املرأة من القانون أو املمارسة على السواء. وتعرتف االتفاقية بكال حالتها الزوجية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل
 شكلي التمييز وتتصدى هلما، سواء أكا� موجودين يف القوانني أو السياسات أو اإلجراءات أو املمارسات.

 .2020ائي والتغذية يف العامل، حالة األمن الغذ  5
واستجاابت السياسات العادلة يف جماالت الزراعة واألمن  19-املوجز السياسي الصادر عن املنظمة بشأن اآلاثر اجلنسانية املرتتبة عن جائحة كوفيد  6

 .2020ة والزراعة، ، منظمة األغذيالغذائي والتغذية
 ، النساء يف الزراعة: سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية.2011-2010حالة األغذية والزراعة   7
 .2017االجتاهات والتحد�ت، منظمة األغذية والزراعة،  –مستقبل األغذية والزراعة   8

http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
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ومجيعها تؤثر بشــكل ســليب على األبعاد  –دفوعة األجر والعمل املنزيل املما يتعلق ابلرعاية غري  وغري املعرتف هبا يف
 التوافر والوصول واالستخدام واالستقرار. املختلفة لألمن الغذائي، أي

ما زلن حيظني بوضــع اجتماعي  اللوايتني بشــكل غري متناســب على النســاء والفتيات، ويؤثر عدم املســاواة بني اجلنســ -9
وســــــلطة اقتصــــــادية وســــــياســــــية متدنية يف أجزاء كثرية من العامل. ومع ذلك، تقوم احلواجز التمييزية واملعايري والتوقعات 

تايل، فإن تغيري أدوار اجلنســــــني وعالقاهتما اجملتمعية اجلنســــــانية التقييدية مبنع اجلميع من حتقيق إمكا�هتم الكاملة. وابل
من أجل حتقيق املســــــــاواة يف احلقوق واملســــــــؤوليات والفرص ســــــــيعود ابلنفع على اجملتمع أبســــــــره. ومن املهم للغاية أن 

 ل يف هذه العملية، مبا يف ذلك الرجال والفتيان.عتتحمل مجيع اجلهات الفاعلة مسؤولية مشرتكة وأن تضطلع بدور فا

 أهداف اخلطوط التوجيهية 2-1 -ابء
يكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف دعم الدول األعضــاء والشــركاء يف التنمية وأصــحاب املصــلحة اآلخرين من  -10

للقضـــــــــاء على املبذولة أجل االرتقاء ابملســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني وحقوق املرأة والفتيات ومتكينهن، كجزء من اجلهود 
ء التغذية، وذلك يف إطار الســــعي إىل اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــو 

 سياق األمن الغذائي الوطين.

وســـتوفر اخلطوط التوجيهية توجيهات ســـياســـاتية ملموســـة تســـتند إىل املمارســـات اجليدة والدروس املســـتفادة بشـــأن  -11
لول املبتكرة. وهتدف إىل املســــــــامهة يف اعتماد �ج والتدخالت التحويلية اجلنســــــــانية واحل 9تعميم املنظور اجلنســــــــاين

يراعي اجلنســــني، وإىل حتســــني األطر القانونية والســــياســــاتية والرتتيبات املؤســــســــية واخلطط والربامج الوطنية، وتعزيز 
ســني ومتكني الشــراكات املبتكرة وز�دة االســتثمارات يف املوارد البشــرية واملالية اليت تؤدي إىل تعزيز املســاواة بني اجلن

 النساء والفتيات.

وهتدف اخلطوط التوجيهية إىل ز�دة االتســــــاق الســــــياســــــايت بني املســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني النســــــاء والفتيات،  -12
وخطط األمن الغذائي والتغذية، وإىل تعزيز التدابري السياساتية املتآزرة. ويساعد إعداد ونشر األدلة حول األوضاع 

ســـاء والفتيات والرجال والفتيان، واالعرتاف ابلفرص والقيود والنتائج املتمايزة يف ســـياق األمن والتجارب املتنوعة للن
الغذائي والتغذية، على تغيري املعايري اجملتمعية وز�دة الوعي ودعم االســـــــــــــــتجاابت املناســـــــــــــــبة، مبا يف ذلك اإلعداد 

 اهلادف للسياسات والربامج.

جراءات اليت يتخذها مجيع أصحاب املصلحة على مجيع املستو�ت، مبا وستساهم اخلطوط التوجيهية يف تسريع اإل -13
، كجزء 2030يف ذلك منظمات املزارعني واملنظمات النســـــــــــــــائية، من أجل حتقيق رؤية اللجنة وأهداف خطة عام 

تؤديها ). ونظرًا إىل األدوار املهمة اليت 2030-2020من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التنمية املســـــــــــــــتدامة (
والنظم الغذائية والزراعة األســـــــرية، ويف األمن الغذائي والتغذية لألســـــــر، ســـــــتســـــــاهم  10الزراعة النســـــــاء والفتيات يف

ا يف تنفيذ خطط عمل عقود األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية ( )، 2025 -2016اخلطوط التوجيهية أيضـــــــــــــــً
                                                            

يف مجيع  منظور اجلنسني إدماج - 1997/2إن تعميم املنظور اجلنساين، على النحو املعّرف يف استنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عليها   9
عات أو السياسات أو هو "عملية لتقدير اآلاثر املرتتبة على أي إجراء يعتزم اختاذه، مبا يف ذلك التشري -السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة

امًال لتصميم الربامج، يف مجيع امليادين وعلى كل املستو�ت، ابلنسبة إىل النساء والرجال. وهو طريقة جلعل شواغل وجتارب النساء والرجال بعًدا متك
أن يتسىن للنساء والرجال االستفادة  السياسات والربامج وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف مجيع امليادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية من أجل

 ابلتساوي، وأّال تستمر أوجه انعدام املساواة. واهلدف األمسى هو حتقيق املساواة بني اجلنسني".
 .20 ، الفقرة/242/74A/RES قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .تشمل الزراعة احملاصيل والغاابت ومصايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية  10
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 )، واستعادة النظم اإليكولوجية2028-2019ة األسرية ()، والزراع2028-2018واملاء من أجل التنمية املستدامة (
 .2021)؛ وستستفيد من قمة الُنظم الغذائية لعام 2021-2030(

 ومستخدموها املستهدفونالطوعية طبيعة اخلطوط التوجيهية  3-1 -جيم
اخلطوط التوجيهية طوعية وغري ملزِمة، وينبغي تفســــــريها وتطبيقها مبا يتماشــــــى وااللتزامات القائمة مبوجب القانون  إنّ  -14

الوطين والــدويل، ومع مراعــاة االلتزامــات الطوعيــة مبوجــب الصــــــــــــــكوك اإلقليميــة والــدوليــة الواجبــة التطبيق على النحو 
 تفسريها وتطبيقها وفًقا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا.ن يتم أ هو اخلطوط التوجيهيةواملقصود من هذه املالئم. 

ل هذه اخلطوط، وتدعم، املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل التصدي جلميع أشكال التمييز وتكمّ  -15
بغي أن تستند النساء والفتيات واليت تؤثر بشكل سليب على األمن الغذائي والتغذية. وعلى وجه اخلصوص، ين ضد

 توجيهات اللجنة إىل الصكوك القائمة املعتمدة بشأن هذا املوضوع يف سياق منظومة األمم املتحدة، وتدجمها.

هذه اخلطوط التوجيهية موجهة إىل مجيع أصــحاب املصــلحة الذين يشــاركون يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية  إنّ و  -16
احلكومات على مجيع املستو�ت  إىل اخلطوط التوجيهية يف املقام األول وتتوّجهواملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة. 

هو توفري أدوات ملموســـــة  ســـــاســـــياألمن أجل املســـــاعدة يف تصـــــميم الســـــياســـــات العامة وتنفيذها، إذ إن هدفها 
يمية والعاملية. السياسات القطاعية وعرب سياسات القطاع العام على املستو�ت الوطنية واإلقل لتحقيق االتساق بني

مة ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف املناقشات السياساتية وعمليات تنفيذ السياسات. كما أ�ا قيّ 
 وهذه اجلهات الفاعلة هي:

 احلكومات؛ )أ(
 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا؛ )ب(
 ونقاابت العملواجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسـائية ومنظمات املزارعني وصـغار منتجي األغذية،  )ج(

 اخلاصة ابلعمال املنزليني والريفيني والزراعيني والشعوب األصلية؛
 توسطة احلجم؛املاملنشآت الصغرية و  والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك )د(
 واملنظمات البحثية واجلامعات؛ )ه(
 ووكاالت التنمية، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية؛ )و(
 واملؤسسات اخلريية. )ز(

 املبادئ الرئيسية اليت تستند إليها اخلطوط التوجيهية - 2 اجلزء -اثنًيا
ترمي اخلطوط التوجيهية إىل البناء على عمل األجهزة الدولية األخرى وواليتها، والتوجيهات ذات الصــلة الواردة يف  -17

 ، مبا يف ذلك:وتكميلهاجلنة األمن الغذائي العاملي ومؤسسات أخرى  طّورهتاساتية أخرى منتجات سيا

 )؛2015( 2030خطة التنمية املستدامة لعام  •
يف مجيع الســـياســـات والربامج  منظور اجلنســـني إدماج - AC 1997/2 -اجمللس االقتصـــادي واالجتماعي و  •

 ؛يف منظومة األمم املتحدة
 وغريه من 1948اعتمـــدتــه اجلمعيـــة العـــامــة لألمم املتحـــدة يف عــام  -اإلعالن العـــاملي حلقوق اإلنســـــــــــــــــان و  •

 معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية؛

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://undocs.org/ar/A/52/3
https://undocs.org/ar/A/52/3
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 ؛العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو  •
 ؛34التوصية العامة رقم ، مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةو  •
 ؛الصادر عن جملس األمن 1325القرار رقم و  •
 ؛1994املؤمتر الدويل للسكان والتنمية، و  •
 ؛1995 ،وإعالن ومنهاج عمل بيجني •
 اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف ســـــــــــــــياق األمن الغذائي القطريو  •

 ؛)2004(
األخرى اليت أقرهتا جلنة األمن الغذائي  الطوعية التوصيات السياساتية وأطر العمل واخلطوط التوجيهيةمجيع و  •

 العاملي.
 

 تستند اخلطوط التوجيهية إىل املبادئ الرئيسية التالية:و  -18

والفتيات أمر  املرأةحتقيق املســاواة بني اجلنســني ومتكني  إنّ  وإعمال احلق يف غذاء كاٍف. االلتزام حبقوق اإلنســان -19
التوجيهية احلق يف  اخلطوطتعزز و إعمال حقوق اإلنســــــان، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء الكايف. من أجل أســــــاســــــي 

 اجلوع وضـــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، على القضـــاءلجنة املتمثلة يف الالغذاء الكايف مبا يتماشـــى مع رؤية 
يف ســـــــــــــــياق األمن  واإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كافٍ  ورة الكلفةاألمناط الغذائية املتوفرة وميســـــــــــــــ خالل من

 الغذائي الوطين.

والفتيات، واالعرتاف هبن املرأة التوجيهية بشـــــــــــكل كامل إىل تعزيز متكني  اخلطوطتســـــــــــتند  والفتيات. املرأةمتكني  -20
املرأة العالقـــة اإلجيـــابيـــة بني متكني وترتكز اخلطوط التوجيهيـــة إىل تغيري. وجهـــات فـــاعلـــة يف الحق كصـــــــــــــــــاحبـــات 

اســـــــــتقاللية املرأة والفتيات ضـــــــــمان  هتدف إىلإجراءات ختاذ ابوتوصـــــــــي والفتيات وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. 
واضـــــطالعهن بدور ، رأيهن واحلصـــــول على التمثيلومتكنهن من التعبري عن  ،نبنفســـــه نيف تقرير مصـــــريه نوحقه

االســــــــــرتاتيجية  نخياراهتويقوين يف حياهتن  يتحكمن أن وذلك من أجل، اتالقرار فعال وهادف يف عملية صــــــــــنع 
 .اليت تؤثر على حياهتن وسبل عيشهن

املراعية للمسـاواة لية يهج التحو تعزز اخلطوط التوجيهية تطبيق النُ  لية املراعية للمساواة بني اجلنسني.يالتحو  جالُنه -21
عدم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني وحتدد الفرص الفريدة املتعلقة ببني اجلنســــــــني اليت تعاجل األعراض واألســــــــباب اهليكلية 

حتســــــن مســــــتدام يف الرفاه للجميع. ويتطلب حتقيق املعايري اجلنســــــانية وعالقات القوة من أجل  إلدخال تغيري على
ل الناجح لعالقات القوة غري املتكافئة ياملشرتكة عن التحو تعزيز مسؤوليتهم من أجل  الرجال والفتيانإشراك ذلك 

 واملؤسسات واهلياكل االجتماعية التمييزية.والنظم 

اتســـاق الســـياســـات بني ســـياســـة املســـاواة بني اجلنســـني  تعزز اخلطوط التوجيهية تعزيز االتســـاق بني الســـياســـات. -22
واألمن الغذائي والتغذية. وســـيســـاعد  املســـتدامة ائيةوالســـياســـات املؤســـســـية املتعددة القطاعات املتعلقة ابلنظم الغذ

اآلاثر غري املقصـــــــــــــــودة أو  واحليلولــة دوناملخــاطر من تخفيف الذلــك على تعزيز أوجــه التــآزر وجتنــب االزدواجيــة و 
 املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية. بشأن ، مبا يف ذلكمن جمال سياسايت إىل آخر املتناقضة

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
http://www.fao.org/3/y7937a/y7937a.pdf
http://www.fao.org/3/y7937a/y7937a.pdf
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 ةاجلنســــــــــاني ت واإلجراءاتالتوجيهية التحليال اخلطوطتعزز . ة الســــــــياقدداحملالتحليالت والُنهج اجلنســــــــانية  -23
وأتثريه على العالقات واألدوار  الســــياق الوطين واإلقليمي واحملليتراعي اليت ة الســــياق دداحمل ةوالتشــــاركي ةالشــــامل

 .اجلنسانيةواملعايري 

إىل جانب النهج التحويلي، تدعم . احملددة األهداف مع اإلجراءات ابالقرتان تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــــاين -24
يف الوقت ذاته مع االعرتاف  ،يف مجيع الســـــياســـــات والتدخالت مراعاة املنظور اجلنســـــاينالتوجيهية تعميم اخلطوط 

تركز حمددة األهداف إبجراءات أبن حتقيق املســـاواة بني اجلنســـني يتطلب اســـتكمال تعميم مراعاة املنظور اجلنســـاين 
 .والفتياتاملرأة بشكل خاص على 

التوجيهية اجلمع واالســـــــــتخدام  اخلطوط. تعزز واســــــتخدامها اجلنسنوع ســــــب حبتعزيز مجع البيا�ت املصــــــنفة  -25
اإلحصــــــــــاءات واملؤشــــــــــرات اليت تراعي كذلك و  ،اجلنس والعمر واإلعاقةنوع ســــــــــب حبللبيا�ت املصــــــــــنفة  نياملنتظم
عارف التقليدية واألصلية واحمللية املية ببيا�ت نوعية مستمدة من اجلنسني. وسُتستكمل البيا�ت الكمّ بني  املساواة

اليت يصعب  واألعرافاملواقف بشأن مبا يف ذلك ، احملددة السياق بشأن املزيد من املعلوماتلدى النساء والرجال 
متّكن األدلة الســـليمة من اختاذ و تفســـري صـــحيح. إعطاء من أجل وال بد من وجودها بشـــأ�ا النوعية مجع البيا�ت 
 .استجاابت وسياسات فعالةبلورة و  ،للرصد والتقييمقائمة على األدلة  نظموتطوير  ،قرارات مستنرية

 اإلنســــانتعزز اخلطوط التوجيهية الســــياســــات اليت تركز على  صـــنع الســـياســـات.عملية لشـــمولية واملشـــاركة يف ا -26
يف ذلك  ، مبااليت تعيش يف حالة هتميش وضــــــعف أةاملر متكني وتعزيز مشــــــاركة  وال يعدّ  وتســــــتند إىل �ج تشــــــاركي.

، فحســب املرأة ألولو�ت اتضــمان اســتجابة أهداف الســياســمن أجل نســاء الشــعوب األصــلية، أمرًا ابلغ األمهية 
 االجتماعي. اإلقصاءأيًضا وسيلة اسرتاتيجية للتغلب على  انيوفر بل 

والفتيــات يتعرضـــــــــــــــن يف كثري من املرأة تقر اخلطوط التوجيهيــة أبن  تعــدديــة القطــاعــات والنهج املتعــدد األبعــاد. -27
والطبقة  واإلثنيةوالعرق العمر ، على ســــــبيل املثال، ألســــــباب منهامن التمييز  ومتداخلةاألحيان ألشــــــكال متعددة 

ما يؤثر على وهو اإلعاقات، الشـــــــــعوب األصـــــــــلية أو املهاجرة و  إىل وحالة االنتماءاجلنس نوع االجتماعية والدين و 
وجــه األهــذه متعــدد األبعــاد يعــاجل  اتبــاع �جالتوجيهيــة اخلطوط تعزز و . لــديهن ويــةنتــائج التغــذالالغــذائي و األمن 

 احلرمان.من  واملتكافلةاملرتابطة 

والشــــــراكة التعاون  توطيدالتوجيهية أبمهية  اخلطوط تقرّ  التعاون والشــــراكة بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين. -28
يؤديه الذي دور الواألمر احليوي بشـكل خاص هو بني أصـحاب املصـلحة املتعددين يف النظم الغذائية.  نيالفعال

أفعاهلم يف تعزيز  ت، وإمكا�واملنظمات النســـــــــــــــائيةمنظمات املزارعني ومســـــــــــــــتخدمي املياه  مثلاجملتمع املدين، 
جمموعة مهمة أخرى من يف القطاع اخلاص  وهناك والفتيات.للمرأة املســـــــــــاواة بني اجلنســـــــــــني والتمكني اجلماعي 

التوجيهية إىل تقدمي اخلطوط هذه هتدف و التوجيهية. اليت تعرتف هبا اخلطوط اجلهات الفاعلة يف النظام الغذائي 
على اجلنســــــــــــانية وإظهار كيف ميكن للشــــــــــــراكة بني القطاعني العام واخلاص إحداث تغيري إجيايب لُنهجها الدعم 
 .ميسورة الكلفة يف النظم الغذائية املستدامة صحية أمناط غذائيةإاتحة من خالل  ةاألمن الغذائي والتغذي صعيد

اليت تعزز بيئة متكينية  والســياســات العامةدعومة اباللتزام الســياســي املوالبشــرية الكافية،  والفنية املوارد املالية -29
ســــياســــات وبرامج ومؤســــســــات حمددة مراعية للمنظور ، إضــــافة إىل حداث تغيريات اجتماعية واقتصــــادية وثقافيةإل

ووضـــــــــــع امليزانيات املراعية دعم املرأة، من أجل أن تشـــــــــــمل التغيريات تكييف اخلدمات العامة  وينبغياجلنســـــــــــاين. 



9 CFS 2021/49/9 

 

والفتيات، ال املرأة ختلف أشـــــكال التمييز والعنف ضـــــد مللتصـــــدي من أجل االدعوة ومحالت  ،اجلنســـــاين للمنظور
للمنظور املراعية التوجيهية االنتباه إىل حقيقة أن ضـــــــــــمان املوارد الكافية اخلطوط  وتوجهســـــــــــيما يف املناطق الريفية. 

 .والفتياتاملرأة إحراز تقدم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني أساسي من أجل هو شرط اجلنساين 

 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني - 3 اجلزء -اثلثًا
 يف سياق األمن الغذائي والتغذية ومتكني املرأة والفتيات

املمتدة لمناقشات يف املشاورات اإلقليمية واإللكرتونية يف الفرتة وضع إطار حمدد لإىل  3يهدف النص التايل يف اجلزء  -30
، وتوجيه الُنسخ املقبلة من الوثيقة. وال ميثل منطوق هذا القسم نًصا 2021 تشرين الثاين/إىل نوفمرب أيلول/من سبتمرب

النظر فيها  ينبغي يع اليتمقرتًحا للخطوط التوجيهية الطوعية، بل هو عبارة عن أفكار أولية تتعلق ابلقضا� واملواض
 ومناقشتها من قبل أصحاب املصلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي.

، اليت وافقت عليها الختصاصات إعداد اخلطوط التوجيهيةوقد جرى تنظيم اجلزء الثالث من املسودة صفر وفًقا  -31
، إىل جانب كل موضوع من املواضيع احملددة يف "نطاق اخلطوط 2021يف فرباير/شباط  للجنة اجللسة العامة

 التوجيهية" (القسم جيم). ويعرض كل قسم بياً� للمشكلة وسرًدا وجماالت السياسات ذات الصلة املطروحة للنقاش.

 –يف جمال السياسات  ودورها القيادي اوصوهت املرأةمشاركة  1-3 -ألف
 على مجيع املستو�ت صنع القراراتوعملية 

ألمن الغذائي والتغذية على مجيع اخلاصة اب اتيف عمليات صنع القرار  كافٍ بشكل  ممثلة  ليست املرأة بيان املشكلة: -32
يف األمن  للمرأةالرئيســـية  دوارألاب تنجح يف االعرتافوتنفيذ الســـياســـات اليت ال  إعداديف ذلك  ويشـــاركاملســـتو�ت. 

 تنيتعزيز املشــاركة والقيادة الفعالويشــكل . اوأولو�هت اواحتياجاهت اوتعزيز مصــاحله ،اإعمال حقوقهو  ،الغذائي والتغذية
ملرأة ا ة لدىلنهوض ابألمن الغذائي والتغذيمن أجل ا حيو�ً  اأمرً  ،تغيريبوصــــــــــــــفها جهة فاعلة يف ال املرأة ودعم ،للمرأة
 .اوجمتمعه هتاوأسر 

من التأثري على الســـــياســـــات ميّكنها أن  اتيف صـــــنع القرار  بشـــــكل فعالصـــــوت املرأة ومشـــــاركتها إمساع من شـــــأن  -33
االعتبار معارفها بعني تكون أكثر اســـــــتجابة الحتياجات املرأة، وأتخذ كي واالســـــــرتاتيجيات وخطط االســـــــتثمار،  

 .يف احلسبان أولو�هتامع وضع ص التمويل وختصّ تعاجل القيود املفروضة عليها وخرباهتا اخلاصة، و 

ا إىل أن  -34 غذائية أبمناط مناط اإلنفاق األســـــــــــري ترتبط أباملتعلقة  اتاختاذ القرار على املرأة  قدرةوتشـــــــــــري األدلة أيضـــــــــــً
إنفاق  يزداد احتمالعندما تتحكم املرأة يف دخل األســـــرة، و . 11لألطفال أفضـــــل ويةونتائج تغذصـــــحية بقدر أكرب 

 .طفالاألاألغذية ورفاه على هذا الدخل 

ألمن الغذائي املعنية ابرفيعة املســـــــــتوى ال اتاملرأة يف هيئات صـــــــــنع القرار ت مشـــــــــاركة وعلى الصـــــــــعيد العاملي، ازداد -35
ا يف العديد من البلدان. بيد أنه ، يف القطاعني العام واخلاص والتغذية امســتوى األســرة وعلى ال يزال منخفضــً ، أيضــً
ى علصول ، واحلتقاسم العمل وتوزيعهعلى سبيل املثال  -ابألمن الغذائي والتغذية تتعلق قرارات رئيسية عدة هناك 

                                                            
11  ?agriculture programsensitive -Is women's empowerment a pathway to improving child nutrition outcomes in a nutrition ،

 .2019، املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية

http://www.fao.org/3/ne637ar/ne637ar.pdf
http://www.fao.org/3/ne637ar/ne637ar.pdf
https://www.ifpri.org/publication/womens-empowerment-pathway-improving-child-nutrition-outcomes-nutrition-sensitive
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والتحكم ، يف األســـرة األغذية واخلدمات الصـــحية والتعليماط اإلنفاق على أمنإىل والوصـــول املوارد اإلنتاجية واملالية 
 – والرابطات اجملتمعيةواملشاركة يف رابطات املنتجني  ،واملشاركة يف األنشطة املدرة للدخل، هذه املوارد واألمناط يف

على وجه و بعالقات القوة غري املتكافئة واألدوار اجلنســـــــــــــــانية واألعراف االجتماعية واملمارســـــــــــــــات التمييزية.  تتأثر
واستمرار امللقى على عاتقها بسبب عبء العمل الثقيل  وذلك تواجه املرأة الريفية العديد من العقبات، ،اخلصوص

 دور املرأة والرجل يف اجملتمع.إىل التقليدية  ةالنظر 

يف بشــــــكل كامل  تهاومشــــــاركة يقياد أدواراملرأة  توّيل أخطر العوائق اليت حتول دون أحد ويشــــــكل العنف حبق املرأة  -36
التعليم وعبء العمل الثقيل، مبا يف  احلصــــــــــول علىإىل جانب عوامل أخرى، مثل التمييز وحمدودية و احلياة العامة. 

 ةشــاركاملالكاملة و  اقدراهتمن الكشــف عن  امينعه املرأةفإن العنف حبق ، ةاملأجور غري ة املنزليواألعمال  الرعايةذلك 
اجلنسي  العنفكما أن يف اجملتمع مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية وصكوك حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملًيا.  

 يف مجيع البلدان. انمستمر نوع اجلنس القائم على  والعنف

 هي:ف املطروحة للنقاش جماالت السياساتأما  -37
ــائيةللمرأة الكاملني واملشــــاركة اإلشــــراك  )1( ســـــياســـــات األمن الغذائي  رســـــميف مجيع أبعاد  واملنظمات النســ

الــدور القيــادي للمرأة من خالل دعم ، و املبتكرةوالُنهج جيــة الزراعيــة اإليكولو ، مبــا يف ذلــك الُنهج والتغــذيــة
 .التدريب وبناء القدرات

االعرتاف أبمهية االرتباط الذايت ودور احلراك االجتماعي تعزيز املنظمات النسائية والعمل اجلماعي النسائي.  )2(
 الرامي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف جمال صنع القرارات على مجيع املستو�ت.

من أجل ضــمان متثيل املرأة يف املناصــب تطبيق تدابري التمييز اإلجيايب، مثل احلصــص حبســب نوع اجلنس  )3(
 املنظمات اجملتمعية.والنفاذ إىل التعليم واملشاركة يف  القيادية يف القطاعني العام واخلاص

 .اجلنسي والقائم على نوع اجلنساالجتماعية التمييزية والتصدي للعنف  األعرافتغيري  )4(

 األمن الغذائي والتغذيةمن أجل حتسني  العنف والتمييز ضد املرأةالقضاء على  2-3 -ابء
ا أمام تنميتهن البشرية ا كبريً عائقً  تهنوسالم هنوالفتيات وانعدام أمناملرأة  ضدميثل التمييز والعنف بيان املشكلة:  -38

ابلنســـــبة ألمن الغذائي اعلى مســـــتوى  كبرية  كلفةينطوي على  هو أمر و  ،هلاوالفرص املتاحة املرأة حياة ورســـــم معامل 
اجلنس القائم على نوع  اجلنســـي والعنف العنفو وجمتمعاهتن والتنمية االقتصـــادية. احمللية أســـرهن وجمتمعاهتن إليهن و 

اليت  وتتعرض املرأة. األســــاســــية قوق اإلنســــانحلمظهر متطرف من مظاهر عدم املســــاواة بني اجلنســــني وانتهاك  امه
 .12العنفخطر لدرجة أكرب من أو الكوارث النزاعات يف سياقات تعيش 

يف الواقع، تســـــتمر أشـــــكال متعددة من لكن حياة خالية من مجيع أشـــــكال العنف. و عيش ولكل إنســـــان احلق يف  -39
أحــد أكثر أشـــــــــــــــكــال ومهــا ، انبلــدالوالفتيــات يف كــل اجلنس حبق املرأة القــائم على نوع  اجلنســـــــــــــــي والعنف العنف

 .ماعنه جيري اإلبالغوقلما انتهاكات حقوق اإلنسان انتشارًا 

                                                            
12  based violence? Addressing GBV in the food security and -gender How can we protect men, women and children from

agriculture sector2018نظمة األغذية والزراعة، ، م. 

http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
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املائة من النســــــــاء يف مجيع أحناء يف  35إن إذ مشــــــــكلة عاملية، القائم على نوع اجلنس  اجلنســــــــي والعنف العنف يعدّ و  -40
الشـــــــــريك يف  العامل قد تعرضـــــــــن للعنف اجلســـــــــدي و/أو اجلنســـــــــي من الشـــــــــريك احلميم أو العنف اجلنســـــــــي من غري

، ودينية إثنيةإىل أقليات  نياملنتمواألشــــخاص  ،والشــــعوب األصــــلية ،ذوات اإلعاقة والفتيات املرأةكما أن .  13حياهتن
 ،جتماعيواال قتصــــــــــادياال يعانني من احلرمان اللوايت والنســــــــــاء ،والنســــــــــاء والفتيات املهاجرات ،�ً قســــــــــر  نيدواملشــــــــــر 

 .أكرب من العنفخلطر  هم عرضة واملدافعني عن حقوق اإلنسان،

 ،والعاطفية والعقليةاجلسدية املرأة صحة إىل تقويض شديد لس اجلنالقائم على نوع اجلنسي والعنف العنف  ويؤدي -41
بثقافة  احماطً هذا العنف بقى ي، مما يؤدي يف بعض األحيان إىل وفاة املرأة. ومع ذلك، غالًبا ما ورفاههاكرامتها و 

بقدرهتن على االستفادة  يضرّ و والفتيات يف سنواهتن اإلنتاجية واإلجنابية،  املرأةيؤثر يف املقام األول على و الصمت. 
ومقدمات  أجوراتممســـــــــــامهتهن يف األمن الغذائي والتغذية، بوصـــــــــــفهن عامالت مواصـــــــــــلة  من أجلمن الفرص 

 بسبب املرض واإلصابة والوصم. وذلك رعاية،لل

احللقة املفرغة للفقر وانعدام األمن الغذائي. ويؤثر هذا العنف القائم على نوع اجلنس  اجلنسي والعنف العنفويعزز  -42
على  الثقافات والطبقات االجتماعيةيف شـــــــىت املوجودة االجتماعية الضـــــــارة والصـــــــور النمطية املتجذر يف األعراف 

 وجمتمعاهتم واقتصاداهتم.لضحا� وأسرهم ابلنسبة إىل اابهظة كلفته ، و مجيع اجملتمعات

، إىل تفاقم واجلوائحوغالًبا ما تؤدي األزمات اإلنســـــــانية، مبا يف ذلك تلك الناجتة عن تغري املناخ والنزاعات والكوارث  -43
اجلنسي والعنف الضعف وخماطر العديد من أشكال العنف اجلنسي والعنف وأوجه عدم املساواة الكامن بني اجلنسني 

إىل  19-كوفيدجائحة  على سبيل املثال، أدى الضغط االجتماعي واالقتصادي الناجم عن و . اجلنسنوع القائم على 
وذلك عن ، ينبغي إيالء االهتمام ملنع العنف والتصـــــــــــــدي له منذ بداية األزمات، وهلذاز�دة انتشـــــــــــــار العنف املنزيل. 

يعانني من أشــــــكال  اللوايتإيالء اهتمام خاص للنســــــاء األكثر حرماً� و من العنف  ج تركز على الناجنياتباع �ُ طريق 
 متعددة من التمييز.

يف و الوقود. مجع خشــب املياه و  جلباليومية، مثل  ااالضــطالع مبســؤولياهتإابن العنف ة الريفي املرأةغالًبا ما تواجه و  -44
بشــكل أكرب  ا، مما يعرضــهأطولمســافات  اجتيازعلى املرأة  وقلة خشــب الوقودشــح املياه ُجيرب كثري من األحيان، 

إىل تفاقم التوترات داخل األســـــــــرة، مما يؤدي إىل يفضـــــــــي ميكن النعدام األمن الغذائي حبد ذاته أن و لعنف. اخلطر 
 العنف املنزيل.

ســــلبية من أجل أتقلم اســــرتاتيجيات اعتماد بدافع الضــــرورة، وخاصــــة يف ســــياقات األزمات، إىل  املرأةوقد تضــــطر  -45
ملزيد  وهو ما يعرضــها، أو دفع رســوم املدارس األغذيةشــراء من أجل اجلنس مقابل املال ممارســة يف  وتنخرطالبقاء، 

األمراض املنقولة ســــــــوى ذلك من اإليدز و  /فريوس نقص املناعة البشــــــــرية ب إمكانية اإلصــــــــابةويزيد من من العنف 
 حاالت احلمل غري املقصود. وحدوث ،اجنسيً 

لتنفيذ الكامل امن أجل اجلهود  تكثيفال بد من ، القائم على نوع اجلنس اجلنســــــــــــــي والعنف وبغية مكافحة العنف -46
أســـاســـي لضـــمان املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة كصـــك   14التفاقية القضـــاء على مجيع أشـــكال التمييز ضـــد املرأة

 .واحرتام حقوق اإلنسان والفتيات

                                                            
13  Based Violence (Violence Against Women and Girls)-Gender ،2019، البنك الدويل. 
  https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx، القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية  14

https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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 هي:ف املطروحة للنقاش اتجماالت السياسأما  -47
يف ، مبا يف ذلك املمارســات الضــارة ،والفتيات املرأةمجيع أشــكال العنف ضــد  منع ودعم القضــاء على )1(

عامل خاٍل من العنف حتقيق إشــــــــــراك الرجال والفتيان من أجل  إىل إضــــــــــافةســــــــــياق األمن الغذائي والتغذية، 
 اجلنس.اجلنسي والعنف القائم على نوع 

تدخالت تغيري تنفيذ  من أجل الالزمةالقدرات املؤسسية  ىل جانبإوإنفاذها، القوانني والسياسات العامة  )2(
 .مبشاركة الرجال والفتيان اجلنسلقضاء على العنف اجلنسي والعنف القائم على نوع او  ،السلوك

وتعزيز منذ البداية،  والفتيات النســـاءضـــمان أمن وســـالمة ترمي إىل تدابري  اختاذ يف ســـياقات األزمات، )3(
املعرضــــــــات بدرجة كبرية ملخاطر محايتهن وكرامتهن وســــــــالمتهن، مع إيالء اهتمام خاص للنســــــــاء والفتيات 

 .العنف
د وتدمي العنف اجلنسي والعنف القائم اليت تولّ يف اجملتمع األعراف والقوالب النمطية على تغيريات إدخال  )4(

 اإلجيابية والقضاء على املمارسات الضارة.ز الذكورية ي، وتعز اجلنسعلى نوع 

 التعليم وبناء القدرات والتدريب واملعرفة واملعلوماتخدمات على  احلصول 3-3 -جيم
الغذائية  األمناطوالفتيات ارتباطًا إجيابًيا ابحلد من ســــــوء تغذية األطفال وحتســــــني  املرأةيرتبط تعليم : املشــــكلة بيان -48

، ما خيص احلصــول على التعليم يف املاضــيةالســنوات العشــرين  مررغم التقدم الكبري الذي مت إحرازه على و ســرة. لأل
 الدراســـة يف وقت مبكر.رتك أكثر عرضـــة لأو  ،لفتياناب مقارنةً املدرســـة عن  لالنقطاعال تزال الفتيات أكثر عرضـــة 

حمو األمية ميكن أن يكون أداة قوية حملاربة اجلوع.  مع أنّ   من األميني،مليو�ً  750 من أصل ثلثنيالتشكل النساء و 
 نة.أساليب وممارسات زراعية حمسّ د العتماتجات حيد نقص التعليم والتدريب من فرص املنِ و 

 احلصول على التعليم الرمسي 3-3-1

جمال يف  املستمرزال عدم املساواة ي. ومع ذلك، ال سرتاتيجيةاالأولو�ت التنمية  ىحدإتعليم النساء والفتيات  يُعدّ  -49
معــدل التحــاق الفتيــات ابملــدارس  ديز ومل . ؤثر على حيــاة ماليني النســــــــــــــــاء والفتيــات يف مجيع أحنــاء العــامليالتعليم 

يف املائة،  88إىل  78من  ،عشـــــر نقاط مئويةمبقدار  املاضـــــية إّال  اخلمس والعشـــــرين االبتدائية على مدى الســـــنوات
 املعدل، لن تتمكن مجيع الفتيات من االلتحاق ابملدارس االبتدائية إّال . وهبذا 15أي أقل من نصف نقطة يف السنة

 .2050يف عام 

ممارسات غذائية يعتمدن ا ، كمأكثر دراية ابلتغذيةكو�ن إىل   طولصلن على سنوات تعليم أحي اللوايتومتيل النساء  -50
. 16وكسب دخل أعلى النظامييف سوق العمل مشاركتهن  احتمال زيديو . نهوأسر  نأنفسهمن أجل  أكثر صحة

كل هذه ميكن أن تساعد  و . يف املائة 20-10كل سنة إضافية يف املدرسة االبتدائية بنسبة أجور الفتيات مع  وتزيد 
 التغذية.الفقر واجلوع وسوء  حلقةانتشال األسر واجملتمعات والبلدان من على العوامل جمتمعة 

                                                            
 .2020، اليونسكو، املاضية 25اخنفاض الفجوة بني اجلنسني إىل النصف يف جمال االلتحاق ابملدارس االبتدائية يف السنوات الـ   15
16  Missed Opportunities: the High Cost of not Educating Girls الصندوق االستثماري لألطفال، الشراكة العاملية من أجل التعليم، صندوق .

 .2018ماالال، البنك الدويل، 

https://ar.unesco.org/news/nkhfd-lfjw-byn-ljnsyn-lnsf-fy-mjl-llthq-blmdrs-lbtdyy-fy-lsnwt-25-lmdy
https://www.globalpartnership.org/content/missed-opportunities-high-cost-not-educating-girls
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إحراز تقدم كبري يف  مقابلويرتبط تعليم الفتيات ابآلفاق االقتصـــــــــــــــادية واالجتماعية املســـــــــــــــتقبلية. ومع ذلك، يف  -51
بني املناطق الريفية واحلضــــــرية، مما يرتك  صــــــارخة أوجه تباينتقليص الفجوة بني اجلنســــــني يف التعليم، ال تزال هناك 

تشــــــــــــــمل العقبات الفقر وزواج األطفال والزواج  يان،ح كثري من األ. ويفأكثر حرما�ً وضــــــــــــــع الفتيات الريفيات يف 
البنية التحتية املدرســــــية والبيئة غري اآلمنة والقوانني والســــــياســــــات التمييزية واألعراف  مالءمةوعدم  يناملبكر واحلمل 

على  19-جائحة كوفيد تنطويإضافة إىل ذلك، و االجتماعية والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس والعنف. 
 للغاية على تعليم الفتيات. أتثريات سلبية

، واملعارفلى املعلومات عصـــــــــول اإلملام ابلقراءة والكتابة من قدرة املرأة على احلالتعليم و اخنفاض مســـــــــتو�ت  وحيدّ  -52
األدلة تشــــري و من اخلدمات اليت تدعم اإلنتاج. بشــــكل كامل يف صــــنع القرار واالســــتفادة  تهاإمكانية مشــــاركد ويقيّ 

فضـــل األزراعية المارســـات املفهم أكرب للتغذية والرضـــاعة الطبيعية و كتســـاب رتبط ابيلقراءة والكتابة اإلملام ابإىل أن 
. احملســـــنة ، مبا يف ذلك ز�دة احتمال اســـــتخدام أصـــــناف احملاصـــــيل واألمسدةنتاج احملاصـــــيلاحملســـــنة إلســـــاليب األو 
ا بقدرة تفاوضـــــــية أكرب و  لتعامل مع اجلهات الفاعلة يف ســـــــالســـــــل القيمة من أجل ايتمتع املزارعون املتعلمون أيضـــــــً

 الزراعية.

مما جمموعة حمدودة  وجودالتعليم الزراعي العايل جمال النسبة املئوية املنخفضة للنساء يف تعين  ويف كثري من األحيان، -53
 ونباحثوالالســـــــــياســـــــــات.  اتوصـــــــــانع اتواملخطط اتوالباحث يف جمال الزراعة اتمن املرشـــــــــدات والفني هو متوفر

يف صــــفوفهم مجيع املزارعني، والتوازن بني اجلنســــني ابلنســــبة إىل حتســــني إنتاجية املزارع  يف حامسةأمهية هلم ن و الزراعي
. ومع ذلك، يف على الســـــــواء واجهها النســـــــاء والرجالتلتحد�ت الزراعية اليت اب االعرتافأمر أســـــــاســـــــي لضـــــــمان 

الباحثات الزراعيات، وغالًبا ما وجود ندر ي، الكربى العديد من البلدان، ال ســـــــــــــــيما يف أفريقيا جنوب الصـــــــــــــــحراء
يف  حمور�ً  االتعليم ما بعد الثانوي والتعليم العايل دورً تؤدي اخلرجيات من ســــــــــو . عدد الباحثني ربعيشــــــــــكلن أقل من 

 .النظم الغذائيةشىت يف إىل املؤسسات ومعارفها نقل واقع املرأة 

 هي:فاملطروحة للنقاش  جماالت السياساتأما  -54
ـــــدي  )1( ـ التعليم وبناء القدرات  جماالت عدم املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني يفتدمي اليت ألعراف االجتماعية لالتصــ

 علىاملعلومات، مبا يف ذلك دعم وســـائل اإلعالم احلصـــول على و رف وتوليدها اوالتدريب والوصـــول إىل املع
 .آفاقهاوتوسع من  اجلنسانيةاألعراف االجتماعية تناهض ج للصور والربامج اليت يرتو ال

من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتقدمي نتائج تعليمية أكثر إنصاًفا  ةاجلنساني التحويليةالتعليمية  النظم )2(
 للفتيات والفتيان من خالل بيئات تعليمية آمنة وصحية.

رس الثانوية االلتحاق ابملدعلى ا إيالء األولوية للجهود املبذولة من أجل دعم الفتياتو  العقباتإزالة  )3(
التعليم اللتحاق ابملدرســـــــة والبقاء فيها، والتســـــــجيل يف من أجل اومعاجلة القيود اليت يواجهنها وما بعدها، 

 .الزراعةجمال يف املهنيني العايل والتعليم والتدريب 
ـــــركاء التنمية واجملتمع املدين لربامج حمو أمية اإل�ث  )4( ألمية اتدمج فصـــــــــول حمو  اليتتقدمي احلكومات وشــ

 برامج الزراعة والتغذية. النسائية يف
 اإلرشاديةاخلدمات و  املشورةخدمات احلصول على  3-3-2
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ـــكلة: -55 ، وغالًبا ما اإلرشـــــــادية الريفيةخدمات املشـــــــورة واخلدمات تتمتع املرأة بفرص أقل للحصـــــــول على  بيان املشــ
ل من إنتــاجيتهــا تكون تلــك اخلــدمــات اليت ميكنهــا احلصـــــــــــــــول عليهــا غري متكيفــة مع احتيــاجــاهتــا وواقعهــا، ممــا يقلّــ 

 املرتبط بذلك.ودخلها 
وميثل بناء القدرات والتدريب  .تفتقر املرأة يف كثري من األحيان إىل إمكانية احلصـــول على خدمات املشـــورة الزراعية -56

بة إىل املنِتجات والعامالت ورائدات األعمال عصـــــــــــــــول واحل ارفواملع لى املعلومات أدوات ابلغة األمهية ابلنســـــــــــــــ
وتتلقى املزارعات، وال ســــــــــيما صــــــــــغار منِتجات األغذية، القليل من  من أجل اختاذ خيارات مســــــــــتنرية. والتاجرات

 خية.لى املعلومات واخلدمات املناع ويف الوقت املناســـبكافًيا ن  صـــوهلحوقد ال يكون  .17اإلرشـــاد الزراعي املباشـــر
ا . أزواجهنلى املعلومات عن طريق عصـــــلن حويُفرتض يف كثري من األحيان أ�ن ســـــي وغالًبا ما تتمتع النســـــاء أيضـــــً

إبمكانية حمدودة للحصــــــول على معلومات الســــــوق، وهو ما يؤثر على قدرهتن على اختاذ خيارات جتارية مســــــتنرية 
 .وعامالت يف التجارةوحتقيق إمكا�هتن كمنِتجات ورائدات أعمال 

أجل دعم تعليم املزارعني وحتســـــــــني نشـــــــــر  وتتصـــــــــف خدمات اإلرشـــــــــاد الزراعي والبحوث الزراعية أبمهية ابلغة من -57
صــــغار منتجي األغذية. وحتقيق لاملعلومات الزراعية وز�دة اإلنتاجية من خالل البحث واألدلة، وال ســــيما ابلنســــبة 

التوازن بني اجلنســــني يف صــــفوف املمارســــني أمر أســــاســــي من أجل ضــــمان حصــــول كل من النســــاء والرجال على 
 �ت الزراعية اليت يواجهو�ا، ومعاجلتها.املعلومات واالعرتاف ابلتحد

 هي:فاملطروحة للنقاش  جماالت السياساتأما  -58

اليت  خدمات املشورة والتدريبات والبحوث التحويلية واملراعية للمساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية )1(
 .أتخذ بعني االعتبار االحتياجات والقيود اخلاصة ابملرأة

 اخلدمات املالية ورأس املال االجتماعيعلى احلصول  3-3-3

ينتج عن حمدودية وصــول املرأة إىل اخلدمات املالية والشــبكات االجتماعية اخنفاض عائدات املوارد  بيان املشــكلة: -59
 من قدرة املرأة االســــتثمارية يف املزارع وإضــــافة قيمة إىل أنشــــطة ما بعد اإلنتاج اليت تضــــطلع هبا اإلنتاجية، كما حيدّ 

 .والتعايف من الصدمات املناخية
يشــــــكل االفتقار إىل رأس املال النقدي عقبة كبرية أمام أنشــــــطة ر�دة األعمال للمرأة ومشــــــاركتها اجملزية على طول  -60

النظام الغذائي وسالسل القيمة، من االستثمار يف األراضي إىل األعمال التجارية الزراعية والغذائية. وتشمل القيود 
حصــــول املرأة على اخلدمات املالية مثل االئتمان والتأمني حواجز الســــياســــات والقانونني واألعراف املفروضــــة على 

 الثقافية اليت متنع املرأة من تطوير وتنمية مؤسستها وإنتاجيتها.

من اســـــــــــــــتخدامها للموارد  دّ ، وهو ما حي18وغالًبا ما يكون لدى املرأة معرفة ونفاذ حمدودين إىل اخلدمات املالية -61
الطبيعية واإلنتاجية. وعندما يكون لديها إمكانية احلصـــــــــول على هذه اخلدمات، فهي تواجه اشـــــــــرتاطات ضـــــــــمان 
أكثر تقييًدا، ومهًال أقصــــــــــــر الســــــــــــتحقاق القروض، ومعدالت فائدة أعلى مقارنة ابلرجال. وحىت عندما تتشــــــــــــابه 

إىل األســـواق تيســـره  هانفاذز�دة فرص على اســـتيفائها. وحتتاج املرأة إىل املتطلبات، غالًبا ما تكون املرأة غري قادرة 
                                                            

17  The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool ،2018، منظمة األغذية والزراعة. 
18  er and financial inclusionGend ،2018، البنك الدويل، الشمول املايل؛ و 2018، منظمة العمل الدولية. 

http://www.fao.org/3/CA2693EN/ca2693en.pdf
https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_737729/lang--en/index.htm
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview
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ا الحتياجاهتا وظروفها اخلاصــــة، وذلك من أجل حتســــني اإلنتاجية وحتويلها إىل  اخلدمات املالية املصــــممة خصــــيصــــً
 والرفاه ألسرهتا، وخاصة األطفال. يةمن الغذائي والتغذاألدخل وسبل عيش حمسنة، واليت بدورها تدعم 

ا من قدرهتا على احلصــــول على التمويل املتعلق إبدارة خماطر الكوارث املتعلقة  وحيدّ  -62 عدم الشــــمول املايل للمرأة أيضــــً
أن املرأة والفتيات غالًبا ما يتعرضـــــــــــــــن  واقعابملناخ والتعايف منها، مبا يف ذلك التأمني الزراعي. وهذا على الرغم من 

أكرب للمخاطر الزراعية املتعلقة ابملناخ اليت يفاقمها تغري املناخ، إضـــــافة إىل ارتفاع احتمال بيع أصـــــوهلن يف بشـــــكل 
 املقام األول من أجل التعامل مع الصدمات.

لى املوارد واخلدمات املادية وغريها من املوارد واخلدمات التكميلية عصول املرأة ويتم حتديد أحد اجلوانب الرئيسية حل -63
ضـــــــــرورية من خالل إشـــــــــراكها يف الشـــــــــبكات ورأس املال االجتماعي املخصـــــــــص هلا. وغالًبا ما تكون جمموعات ال

املنتجني ووكالء اإلرشـــــــــاد الزراعي ووســـــــــائل النقل متاحة للرجال أكثر من النســـــــــاء أل�م على صـــــــــلة أفضـــــــــل مبن 
. وعلى ســـــبيل املثال، قد نة ابلنســـــاءمقار  منية عند اســـــتخدامهااألشـــــاكل قدرًا أقّل من امل نويواجهو ا هبيتحكمون 

حيصـــل الرجال على وســـيلة ركوب إىل املدن احمللية على منت الشـــاحنات اليت تنقل املنتجات الزراعية التجارية، وهو 
أمر غري متاح أمام املرأة. ويف كثري من األحيان، يكون وكالء اإلرشاد الزراعي الذي يسهلون الوصول إىل األسواق 

 احتمال ضعيف.و ذكور، واحتمال أن يتيحوا هذه الروابط للمرأة هواخلدمات من ال

وميكن أن يساهم إرساء شبكات للنساء واملنظمات النسائية، مثل النماذج التعاونية، يف إحداث تغيري حقيقي حنو  -64
االســـــــــــــتقالل املايل للمرأة، وذلك من خالل تســـــــــــــهيل اجتماع النســـــــــــــاء الريفيات ذوات الدخل املنخفض، وتعزيز 

لتمكني وتوفري فرص العمل، وحتســـــني ســـــبل العيش، وتبادل املعارف، واحلصـــــول على املوارد واخلدمات اإلنتاجية. ا
ويف حني أن هذه الشــــــبكات غالًبا ما تبدأ بشــــــكل غري رمسي، فقد أوضــــــحت التجربة أ�ا ميكن أن تنمو لتصــــــبح 

من أجل احلصــــــــول على خدمات أفضــــــــل، مما هياكل منظمة متّكن من التفاوض الفعال مع املوردين وجتار التجزئة 
 .19يدر أرابًحا ملزارع هؤالء النساء ومؤسساهتن الريفية

 هي:ف جماالت السياسات املطروحة للمناقشةأما  -65

تنطوي على اشرتاطات ضمان أكثر مرونة، وبيا�ت بديلة  برامج مالية حمددة لرائدات األعمال الريفيات )1(
من أجل تقييم خماطر االئتمان، وجداول دفع خمصصة تناسب احملاصيل اليت تزرعها املرأة واحتياجات التدفق 

 النقدي لديها.
الية ، مع االعرتاف ابلنظم املمشاركة املرأة يف الشبكات االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك التعاونيات )2(

ني للمرأة عند تالتقليدية احمللية اليت تعرفها املرأة، ودعم هذه النظم، وإيالء االهتمام إىل املشاركة والقيادة الفعال
 وجودها يف شبكات خمتلطة.

 من أجل الشمول املايل للمرأة. لتصدي للحواجز القانونية واملعايري اجلنسانية والتحيزات اجلنسانيةا )3(

 والقائمة على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتاملناسبة التكنولوجيات الرقمية واملبتكرة على احلصول  3-3-4

                                                            
19  operative way-Guideline advancing gender equality the co2015، ة، منظمة العمل الدولي. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_379095.pdf
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التقدم يف املســــــاواة بني لة ا عجعتســــــرّ أن ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت والثورة الرقمية بيان املشــــكلة:  -66
نوع اجلنســني ومتكني املرأة يف العديد من اجملاالت، مثل التعليم والتوظيف ور�دة األعمال، ومنع العنف القائم على 

مرآة هي بل ، من الناحية اجلنســـــــــــــــانيةليســـــــــــــــت حمايدة التكنولوجيات  هذه . ومع ذلك، فإناجلنس ومكافحته
جين إمكا�ت التحول من أجل يعد تطبيق منظور جنســـــــــــــــاين أمرًا ابلغ األمهية و لمجتمعات اليت تقوم بتحويلها. ل

بذل اجلهود وال بد من  لنســــــــــــاء والفتيات.تطرحها التكنولوجيات أمام اواحلماية من املخاطر احملتملة اليت ميكن أن 
دام تكنولوجيات وضمان خصوصية البيا�ت عند استخ لتغلب على الفجوة الرقمية املتعلقة بنوع اجلنسمن أجل ا

 .املعلومات واالتصاالت
من خالل موارد فكثرية.   بطرق 20املرأةالرقميــة والتكنولوجيــات ميكن أن تفيــد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــــــــــــــــاالت  -67

 وفرص العملقتصــــــــــــــادية االفرص الاالئتمان وبناء القدرات و  احلصــــــــــــــول علىعلى اإلنرتنت، ميكن للمرأة  املعلومات
يف اجملتمعات الريفية والنائية على الوصـــول إىل  النســـاء لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت أن تســـاعدميكن و ديدة. اجل

ل تسهّ أن ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أيًضا و . نبيع منتجاهتمن أجل جدد أسواق جديدة ومستهلكني 
 .وشراء املدخالت املالية املعامالت اآلمنة، مبا يف ذلك استالم التحويالت يف وأن تكون وسيطًانقدية التحويالت ال

أخرى،  قبطر ا كان إبمكا�ا احلصـــــول عليها لومات مهمة ملميكن للمرأة أن تتلقى مع، الرســـــائل الرقمية وعن طريق -68
 اخلاصـــــــــــةاملعلومات ما يتعلق ابلرعاية الصـــــــــــحية أو الزراعة، مبا يف ذلك تســـــــــــعري املنتجات و  على ســـــــــــبيل املثال يف

ملدخالت ورســــائل اإلنذار املبكر املتعلقة ابلظروف اجلوية. ومع ذلك، فإن املعرفة املكتســــبة من خالل اســــتخدام اب
تطبيقات إنرتنت  وفرة معو الزراعية.  املشــــــــــــــورةتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــــاالت ال ميكن أن حتل حمل خدمات 

ليت ميكن أن ا) املتنقلة ابألجهزة لاملفعّ  ت اإلدارة املختلفة (مثل الريوتنظيم إجراءا رصـــــــــــداألشـــــــــــياء، ميكن للمرأة 
 توفر الوقت وتقلل التعرض للمضايقات.

على حنو ما اتضــــح على التعامل مع حاالت الطوارئ،  أةاملر واحللول الرقمية التكنولوجيات ميكن أن تســــاعد و  -69
تبادل املعلومات ومن خالل ما خيفف من العواقب االجتماعية واالقتصــــــــــــادية. وهو ، 19-كوفيدجائحة  إابن 

تساعد أن و  وأمنهايف ز�دة سالمة املرأة أن تساهم أيًضا  هلذه التكنولوجيات واحللول ميكن ،املتعلقة ابلكوارث
 .من خالل مشاركة املعلومات املتعلقة ابلكوارث هتاوأسر نفسها على محاية املرأة 

جيِر الرقمية أيًضا إىل تفاقم عدم املساواة القائم بني اجلنسني يف النظم الغذائية إذا مل التكنولوجيات ميكن أن تؤدي و  -70
للفجوة الرقمية اليت تؤثر على قدرة الناس على  االهتمام ينبغي إيالءو إيالء االهتمام الكايف للجوانب اجلنســـــــــــــانية. 

 عصر الرقمي.الاليت يتيحها فرص الاملشاركة واغتنام 

وتتعرض لى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب املناطق وبني النساء والرجال. عصول احل هناك تفاوت كبري يفو  -71
الوصـــول إىل من أجل عقبات كبرية  اجهوتو تمييز ثالثي (رقمي وجنســـاين وريفي) ليف املناطق الريفية أو النائية  املرأة

اإلملام الرقمي مســـتوى واخنفاض  الكلفةعلى حتمل  قدرهتابســـبب عدم وذلك الرقمية واســـتخدامها، التكنولوجيات 
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة هلاتف حممول يف الوقت احلايل احتمال امتالك النساء يقّل و واألعراف االجتماعية. 

 23بنسبة فتقل األجهزة احملمولة  ربعأما احتمال وصوهلن إىل اإلنرتنت  ؛لرجالمقارنة ابيف املائة  10الدخل بنسبة 
التعليم ومســـــــــــــــتوى اإلملام ابلقراءة والكتابة واملهارات منها  بســـــــــــــــبب جمموعة متنوعة من العواملوذلك يف املائة، 

                                                            
20  Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies (ICTs) for agriculture  -Gender and ICTs  

and rural development ،2018. منظمة األغذية والزراعة. 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
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معاجلة على وجه الســــــرعة  ويتعنيتوافر الوقت واملوارد. ومدى القوة غري املتكافئة يف شــــــبكات التســــــويق عالقات و 
تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت إذا أرد� حتقيق فوائد تكنولوجيا  احلصـــــول علىبني اجلنســـــني يف القائمة الفجوة 

 .والفتيات املرأةملساواة بني اجلنسني ومتكني ا ما خيص يف املعلومات واالتصاالت

ا خماطر وحتد�ت جديدة، و  -72 اجلنســـي والعنف أشـــكال جديدة من العنف مثل عالوة على ذلك، جتلب الرقمنة أيضـــً
ودعم  ،الفجوة الرقمية بني اجلنســـــــــــني يهاتســـــــــــتند إل اهليكلية اليتالعوائق من املهم معاجلة و . اجلنسالقائم على نوع 

ماية حقوق اإلنســـان، ســـواء القيام يف الوقت ذاته حبالتحول الرقمي الشـــامل والعادل، وحتقيق الفوائد للجميع، مع 
 ومحاية البيا�ت. ،يسوده السالم واألمانسيرباين فضاء وجود أو خارجها، وضمان اإلنرتنت شبكة على 

 هي:فاملطروحة للنقاش  جماالت السياساتأما  -73
ليم وآمن وميســور الكلفة على ة والفتياتأاملر حصــول  )1( إىل املناطق الريفية يصـــل  اتصــال رقمي متاح وســ

 هبدف سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني.، والنائية
والقوالب النمطية اجلنســـــانية اليت  للمعايريوالتصـــــدي لفتيات يف جمال التعليم، وا للمرأةحمو األمية الرقمية  )2(

 .النساء والفتيات عن التكنولوجيابعد تُ 
بوصفهم مصممني  بشكل متساوٍ  الرجال والنساء يشارك فيهاتصميم منصات وأدوات تكنولوجية زراعية  )3(

 .واالعرتاف هبا ،والفتيات وتفضيالهتن وفرصهن وقيودهن املرأةشاركني من أجل تلبية احتياجات تم
 احتياجاهتم وواقعهم.ومتس سواء التستهدف الرجال والنساء على حمتو�ت ورسائل رقمية  )4(

 املستدامة التمكني االقتصادي للمرأة يف سياق النظم الغذائية 4-3 -دال
ـــــكلة: -74 ـ ـ ـ ـ يرافقه الذي . ومع ذلك، فإن عدم املســـــــــــــــاواة القانونية يف النظم الغذائية فاعلة ارًاو املرأة أد تؤدي بيان املشــ

أقل  عائداتؤدي إىل حصــول النســاء على ياألطر املؤســســية واألعراف االجتماعية واملمارســات الثقافية يف  التمييز
ســــــــــالســــــــــل القيمة. ويؤثر ذلك ســــــــــلًبا على على طول النظم الغذائية و يف اإلنتاجية وعملهن و على املوارد الطبيعية 

األمن الغذائي والتغذية و األداء العام لســــــــــــــالســــــــــــــل اإلنتاج على ر�دة األعمال و املتعلقة باإلنتاجية و املرأة إمكا�ت 
 لألسر املعيشية.

عدم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف النظم الغذائية من قدرة  لقلّ يلنظم الغذائية. ومع ذلك، املرأة بفعالية يف اوتشــــــــارك  -75
د من وصـــــول املرأة إىل املوارد، مما حي على ســـــبيل املثال ال احلصـــــر،و والفتيات على حتقيق إمكا�هتن الكاملة. املرأة 

وينتج عن  صـــــــــوهتا يف جمموعات املزارعني،إمساع مشـــــــــاركة املرأة و و  ؛على إدارة املخاطر هتاوقدر  تهايؤثر على إنتاجي
على الوقت املرأة وحصــــــول  ؛اثر تغري املناخ والقادرة على الصــــــمودآل املخففةة يالزراعاملمارســــــات اعتماد ذلك قلة 

والتنقل والتحصـــيل العلمي.  مســـامهتها يف دخل األســـرة ديقيّ ما وهو ، املأجورةاألنشـــطة والطاقة الالزمني من أجل 
حتســـــني اســـــتدامة من أجل ا على اجلهود املبذولة ا ســـــلبيً أتثريً ولدها يؤثر عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني والقيود اليت يو 

 .املتوفرة وميسورة الكلفة ، من خالل األمناط الغذائية الصحيةالنظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية

ا للعالقات القائمة بني ا دقيقً فهمً واملســــــتدامة لجنســــــني املنصــــــفة لويتطلب تعزيز النظم الغذائية وســــــالســــــل القيمة  -76
وتوزيع املوارد وقدرهتم التفاوضـــية أدوار الرجال والنســـاء ومســـؤولياهتم  هذه العالقات اجلنســـني والطريقة اليت حتدد هبا

من الزراعة الرجال والنســاء ها يجينالفوائد اليت يتطلب كذلك فهم و  .اتلقرار ل هموصــنع بينهم لالعم وتقســيمعليهم 
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للتحد�ت اليت تواجهها من أجل التصــــــــدي  ةنب تصــــــــميم برامج فعالا، مبا يف ذلك الدخل، إىل جاألغذيةوإنتاج 
ابســـــــتخدام بيا�ت ومعلومات يتطلب حتســـــــني التدخالت تطبيق حتليل جنســـــــاين و . املرأة يف التمكني االقتصـــــــادي

الرتكيز على عمليات و ســـــــالســـــــل القيمة، يف ســـــــياق قانوين واجتماعي وبيئي وثقايف حمدد،  على طولعالية اجلودة 
 اإلنتاج واملعاجلة والتخزين والنقل والتوزيع والبيع ابلتجزئة من منظور جنساين.

من األكثر رحبية  الدوائريف  بشــــــكل كاملوســــــيضــــــمن التحليل حتديد القيود اليت حتد من دخول املرأة ومشــــــاركتها  -77
خنراط يف اال نمنظمات وتعاونيات املنتجني اليت تؤثر على قدرهتمبا يف ذلك من أجل املشـــاركة يف ، ســـلســـلة القيمة

من وأولو�هتا املرأة احتياجات بعني االعتبار جيب أن تؤخذ و . ةاملرحبإىل األســــــــــــواق  والوصــــــــــــول كشــــــــــــركاء جتاريني
واإلعاقة والوضـــــع االقتصـــــادي)، مع إيالء اهتمام خاص  واإلثنيةخلفيات اجتماعية واقتصـــــادية خمتلفة (مثل العمر 

 .والغذائية مقارنة ابلرجالة يالزراعســـــالســـــل القيمة من االســـــتثمارات يف  هتااحتمال اســـــتفاد قلّ ية الريفية اليت للمرأ
 ،يف كثري من األحيان منخفضــــــــة األجر يف النظم الغذائيةيف وظائف  كون املرأة تعمليف ذلك إىل   ويُعزى الســــــــبب

 .21الربح قليلةاخلاصة صغرية احلجم ويف قطاعات  اوغالًبا ما تكون مؤسساهت

ا وهو ، يســـــتهالك األســـــر االمن أجل النســـــاء رها ياليت تدنتاج احملاصـــــيل جيري االحتفاظ إبوغالًبا ما  -78 ما يوفر فرصـــــً
، تشـــــــــري النظاميةق غري اســـــــــو رع إىل األاعالوة على ذلك، مع انتقال املنتجات الزراعية من املز و للدخل اهلامشـــــــــي. 

يف بعض و عمليات إضــــــافة القيمة.  على طولما يفقدن الســــــيطرة وفرص توليد الدخل كثريًا إىل أن النســــــاء  األدلة 
وهو الســياقات، يبيع الرجال احملاصــيل املزروعة لألغراض التجارية يف الســوق، مبا يف ذلك تلك اليت تزرعها النســاء، 

عالوة على ذلك، حىت لو كانت النســـــــــــــــاء تزرع يف كثري من األحيان و هن. ما يقلل من عائد النســـــــــــــــاء على عمل
وســـالســـل التربيد التغليف مواد االفتقار إىل حماصـــيل بســـتانية عالية القيمة، مثل اخلضـــروات للمراكز احلضـــرية، فإن 

 والنقل يؤدي إىل خسائر كبرية ومكاسب منخفضة.

التكثيف  وينطوي. كثافةمع انتقال أصــــحاب احليازات الصــــغرية إىل نظم زراعية أكثر  تتســــع الفجوة بني اجلنســــني و  -79
لى األصــــــــــــول اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيا عصــــــــــــول ويتطلب احل، رأس املال يف أكرب ضــــــــــــخامةعلى  الزراعي

 ملرأة.اابلنسبة إىل أصعب  وهي أمور ،وتنويع احملاصيلواألسواق 

االفتقار إىل اخلدمات املالية واملعارف وخدمات قها يجتهيز األغذية املضـــيفة للقيمة يعإن مشـــاركة املرأة يف أنشـــطة و  -80
املتعلقة ة و يالقياد املرأة وكذلك مهاراهتدى ا، اليت ميكن أن تبين القدرات الفنية لوالتكنولوجيا والتدريب املشـــــــــــــــورة

املشـــــــــــــكلة من خالل تقييد حركة من ما تزيد العوامل االجتماعية والثقافية ا وكثريً  ر�دة األعمال يف النظم الغذائية.ب
، مبا التكنولوجياتيؤدي عدم االستثمار يف و يقلل من قدرهتا على الوصول إىل األسواق املرحبة. األمر الذي املرأة، 

يمة، مثل جتفيف احملاصــيل والبنية التحتية الريفية والنقل على طول ســلســلة الق يف ذلك التكنولوجيات املوفرة للوقت
 .األغذية على مستوىخسائر حدوث وختزينها ونقلها، إىل 

ا يف اتفاقية القضـــــاء على مجيع أشـــــكال التمييز ضـــــد أن حقوق اإلنســـــان اخلاصـــــة ابملرأة منصـــــوص عليها دوليً مع و  -81
الوصـــــــــــــــول إىل املوارد اإلنتــاجيــة العــديــد من القيود القــانونيــة اليت حتــد من قــدرهتــا على تواجــه املرأة، ال تزال املرأة 

يف  75، متتعت النساء حبوايل 2019والفرص. وعلى الصعيد العاملي يف عام  يضاواالستفادة منها، مبا يف ذلك األر 

                                                            
تقرير مقّدم من فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة األمن . 2030األمن الغذائي والتغذية بناء سردية عاملية حنو عام   21

 .2020، الغذائي العاملي

http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
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التنقل ومكان العمل  تتضمنعرب جمموعة من املؤشرات وذلك لرجال، اليت متتع هبا افقط من احلقوق القانونية  املائة
عادًة ترتبط احلقوق القانونية املتســـــــــاوية و واألجر والزواج واألبوة ور�دة األعمال واألصـــــــــول واملعاشـــــــــات التقاعدية. 

والتغذية األغذية ابلتايل بز�دة اإلنفاق على ترتبط و ، لنســاءابلنســبة إىل ايف ســوق العمل وأكثر أماً� بدخل أفضــل 
 22أنفسهن وأطفاهلن.من أجل 
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، فضــــــــًال هباإىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحكم ووصــــــــوهلا اليت تدعم ملكية املرأة احلقوق القانونية  تعزيز )1(
 الستفادة منها.من أجل ارف اعن وصوهلا إىل اخلدمات واملع

ــــتثمارات الزراعية وســـــالســـــل القيمة  ألعراف االجتماعية اليت حتدد مشـــــاركة املرأة يفلالتصـــــــدي  )2( االسـ
 والوصول إىل األسواق.

مبا يف ذلك ، التجارية يف االستثمارات الزراعية بوصفهن جهات فاعلة يف جمال األعمال النساء مشاركة )3(
اخلاصــــة من خالل  املؤســــســــات، ابلتعاون مع جهات فاعلة أخرى مثل النطاقصــــغري اليف التصــــنيع الزراعي 

 . بيئة مواتيةريوفوت ومنظمات املنتجني،التعاونيات 
ـــة ابملرأة  )4( ـــطة اخلاصــ ـــتثمارات يف التكنولوجيات والبنية التحتية الريفية والنقل واألنشــ النظم  يف شـــــــىت(االســ

 ابتحليل الســياق الذي يطبق منظورً  ابالســرتشــادالغذائية وعلى طول ســالســل القيمة) اليت تدعم أنشــطة املرأة، 
 عملهن.عبء أو األساليب اليت تقلل من التكنولوجيات قدرات النساء على استخدام ي تقوّ اليت ، و جنسانًيا

 هباوالتحكم  واإلنتاجية لى املوارد الطبيعيةع صولاحل 5-3 -هاء
من أمر ضــروري  هبااملوارد الطبيعية واإلنتاجية واســتخدامها والتحكم  علىصــول املرأة ح حتســني إن: بيان املشــكلة -83

انتشـــار  من معدل لإنتاج املرأة ويقلّ  وســـيدعم بشـــكل كبريضـــمان املســـاواة بني اجلنســـني ودعم حقوق املرأة. أجل 
عدم وينطوي . قائم عدم املســاواةزال ي الالنظم الغذائية، يف املرأة تؤديها رغم األدوار اإلنتاجية احلامسة اليت و  اجلوع.

 قوق املرأة وإنتاجية القطاع الزراعيحبأتثري ضـار على  هباالرئيسـية والتحكم اإلنتاجية و لى املوارد الطبيعية ع صـولاحل
وفقدان التنوع  ،والصـــــــــــــــدمات املرتبطة ابملناخ ،بشـــــــــــــــكل غري متناســـــــــــــــب بتغري املناخ املرأةما تتأثر  وكثريًا. وكفاءته

 البيولوجي.

 هبا، والتحكم األمساك والغاابت واملياه ومصايد 23د الطبيعية، مبا يف ذلك األراضير املوا لىاحلصول ع 3-5-1

اإلدارة املســــــــتدامة  ال حتظى املرأة ابحليازة والوصــــــــول اآلمنني إىل األراضــــــــي، وهو ما حيد خيارات: بيان املشــــــكلة -84
 امن الوصـــــول إىل األراضـــــي الزراعية، عادًة ما تكون قطع أراضـــــيهاملرأة وعندما تتمكن واالســـــتفادة من األراضـــــي. 
 حقوق استخدام أقل أماً�. ا، وغالًبا ما يكون هلالرجلمقارنة بقطع أراضي  أردأأصغر مساحة وذات نوعية 

                                                            
22  s economic ’Resource guide on Gender issues in employment and labour market policies: Working towards women

empowerment and gender equality2014الدولية،  العملمة ، منظ. 
من الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األ  23

 .2012، جلنة األمن الغذائي العاملي، الوطين

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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يف مجيع أحناء العامل، ُتســــــــتخدم األرض كأســــــــاس لألمن واملأوى والدخل وســــــــبل العيش. ومع ذلك، ال يتم توزيع و  -85
قوق األرض يف أكثر من نصـــــف حبالتمتع حواجز مســـــتمرة أمام  املرأةوتواجه  ،احلقوق يف األراضـــــي بشـــــكل عادل

  هذه احلقوق.تنص على قوانني وسياسات وحيصل ذلك يف بعض األحيان رغم وجود العامل، بلدان 

وإنتاج تربية  والســــــــمكياإلنتاج الزراعي واحليواين  ابلنســــــــبة إىلاألمهية عنصــــــــرًا ابلغ لى املياه عصــــــــول املرأة ح دّ ويع -86
 - 10مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتشكل . األسرية واملنزليةألغراض اكذلك ابلنسبة إىل و ، األحياء املائية

متثل و . 24ةيف األمن الغذائي والتغذي اليت تســــاهمة الرئيســــيالعناصــــر وهي من  ،يف املائة من ســــبل العيش العاملية 12
بيد والتجارة، التجهيز إىل حد كبري يف وتشارك تربية األحياء املائية،  جماليصل إىل نصف القوة العاملة يف  ما املرأة

 الرجال.مما حيصل عليه عمل ودخل أقل  عائداتعلى أ�ا حتصل 

غالًبا ما تكون أنشـــــــــــطة الرجال مدفوعة أبهداف و لنســـــــــــاء والرجال. اإىل تقدم الغاابت ومواردها خدمات خمتلفة و  -87
، وغالًبا ما ترتبط برفاه األسـرة، مبا يف بتنوع أكربفتتسـم  أةاملر أنشـطة أما و جتارية، مبا يف ذلك اسـتخراج األخشـاب. 

األغذية واألدوية  مثلغري اخلشــــــبية، احلرجية نتجات املالوقود لالســــــتخدام املنزيل، وجمموعة من  خشــــــبذلك مجع 
 علف للماشية.اللألسرة و 

لألراضـــــــي واملياه ومصـــــــايد األمساك واألشـــــــجار واملوارد احلرجية من قبل الرجال التفاضـــــــلية تؤدي االســـــــتخدامات و  -88
ميكن أن يؤدي عدم مراعاة و املوارد. هذه حتياجات إدارة ما يتعلق اب يفمتخصــــــــصــــــــة خمتلفة معارف والنســــــــاء إىل 

املتخصصة للمرأة يف سياسات األراضي واملياه ومصايد األمساك والغاابت والتخطيط إىل نتائج سيئة، مبا يف  املعرفة
تغري من ذلك فقدان التنوع البيولوجي وتلوث املياه وتدهور الرتبة وفقدان الغطاء احلرجي والفشـــــــــــــــل يف التخفيف 

إدارة املوارد الطبيعيـــة، مبـــا يف ذلـــك إدارة نظم يف للمرأة  متثيـــل كـــافٍ عـــدم وجود  وينتج عن. والتكيف معـــه املنـــاخ
عليها من اســـــــتخدام املوارد وتقويض قواعد اجملتمع املفروضـــــــة املرأة اجملتمع وجمموعات املســـــــتخدمني، إىل اســـــــتبعاد 
 وإدارة املوارد دون املستوى األمثل بسبب ذلك.

بشـــــكل بدورها تأثريات شـــــديدة على توافر املوارد الطبيعية، اليت تؤثر باملناخ النامجة عن أحداث الطقس وتتســـــبب  -89
ومجع خشـــــــب جلب املياه من أجل إليه حتتاج ، على ســـــــبيل املثال عن طريق ز�دة الوقت الذي املرأةمباشـــــــر على 

عدم املســــــاواة القائم بني اجلنســــــني ويعزى ذلك إىل تغري املناخ على النســــــاء والرجال، وقد خيتلف وقع آاثر . الوقود
 الشعوب األصلية.لدى و  الريفيةجملتمعات يف اأكثر وضوًحا  هذه اآلاثر وميكن أن تكون، تعددة األبعاداملوالعوامل 

حتمل مســـــؤوليات إضـــــافية يف إىل  املرأةالكوارث املتعلقة ابملناخ هجرة الذكور إىل اخلارج، تضـــــطر ينتج عن عندما و  -90
غري ما تكون غالًبا إذ  –ألرض ات املتعلقة ابوبســــــــــلطة حمدودة يف اختاذ القرار مناســــــــــبة موارد ر فتو  دونمن املزرعة 

 اخلدمات املالية.اإلعا�ت احلكومية أو على طلب  اما حيد من قدرهتوهو  –قانونًيا  امسجلة ابمسه

لمعارف املتعلقة ابلبذور والنبااتت احمللية ذات األمهية احليوية ابلنســبة ل ةراعيبوصــفها  – املرأةمن املهم أن تشــارك و  -91
يف املناقشـــــــــــــات والقرارات املتعلقة بتخفيف آاثر تغري املناخ والتكيف معه، مشـــــــــــــاركة فعالة  –إىل األغذية والزراعة 

ســــــــاعدة املالالزمة من أجل فريدة الهارات املو عارف ملاب املرأةتتمتع إذ والقضــــــــا� ذات الصــــــــلة، ، والتنوع البيولوجي
املناقشـــــــات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية ذلك . ويشـــــــمل واســـــــتدامة يةفعالباالســـــــتجابة لتغري املناخ على 

                                                            
 .2020. استدامة العمل. منظمة األغذية والزراعة، (ابللغة اإلنكليزية) 2020حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل   24

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229en/


21 CFS 2021/49/9 

 

تغري املناخ يف البلدان النامية، وحوارات ب املتعلقةنشـــــــــــــــطة األبشـــــــــــــــأن تغري املناخ اليت تدعم، من بني أمور أخرى، 
 .اوجمتمعاهت ااملتعلقة ابملناخ يف بلدا�السياسات املماثلة 

يف املائة من التنوع  80لشـــــعوب األصـــــلية، نظرًا إىل أ�ا حتمي احليازة الشـــــرعية لينبغي إيالء اهتمام خاص حلقوق و  -92
منها البيولوجي املتبقي يف العامل، وكذلك ألمهية املوافقة احلرة واملســــــــبقة واملســــــــتنرية اليت هلا أمهية ابلغة ابلنســــــــبة إىل أ

 .الغذائي وسبل عيشها وثقافتها

الغذائية بســبب النظم حول اســتدامة الزراعة و  اتهج الزراعية اإليكولوجية مكانة متزايدة األمهية يف النقاشــوحتتل النُ  -93
وتؤثر األبعاد االقتصــادية واالجتماعية والبيئية للنظم الغذائية. ومراعاة ، اإلنصــاف�جها الشــمويل وتشــديدها على 

ذلك االعرتاف ب ســـيؤدي عدمو على مجيع أبعاد االســـتدامة الثالثة.  املعايري اجلنســـانية وعدم املســـاواة أتثريًا واضـــًحا
 هذا التأثري.التقليل من شأن إىل 

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتأما  -94

لنســــاء والرجال، بني ااحليازة والوصــــول إىل األراضــــي واملياه ومصــــايد األمساك والغاابت املســـاواة يف حقوق  )1(
 .بغض النظر عن احلالة املدنية والزوجية للمرأة

على مجيع املســـــتو�ت، مبا يف ذلك املؤســـــســـــات العرفية، يف إدارة املوارد الطبيعية وحوكمتها  مشـــــاركة املرأة )2(
 ة واحملاصيل احمللية.أبمهية املعارف التقليدي واالعرتاف

احلد اســـرتاتيجيات التأهب حلاالت الطوارئ وبرامج االســـتجابة و  برامجإعداد والفتيات يف  املرأةإشـــــراك  )3(
 من خماطر الكوارث.

ـــــات املناخ  يةقياداملرأة وتوليها األدوار المشــــــــــاركة املســــــــــاواة يف  )4( ـ ــــياســ ـ ـ ــــياغة ســ ـ ـ واختاذ يف مجيع جوانب صــ
املســـــتو�ت، مبا يف ذلك يف عملية اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشـــــأن تغري على مجيع  اإلجراءات بشــــأنه

 املناخ وعلى املستويني الوطين واحمللي.
 هبااحلصول على املوارد اإلنتاجية والتحكم  3-5-2

ـــــكلة -95 ـ ـ ـ ـ والتكنولوجيا احملســـــــــــــــنة، واألدوات املدخالت الزراعية،  علىللحصـــــــــــــــول بفرص أقل  املرأةتتمتع  :بيان املشــ
 .والثروة احليوانيةامليكانيكية، 

هم اســــتخدامات خمتلفة للمحاصــــيل اليت ديول، غالًبا ما يزرع الرجال والنســــاء حماصــــيل خمتلفة و/أو أصــــنافًا خمتلفةو  -96
عمل برامج الرتبية وإدارة احملاصـــــــــــــــيل إىل حد كبري مع املزارعني الذكور ومتيل إىل الرتكيز على ت، ويف العادةيزرعو�ا. 
بعني أولو�ت املرأة  تؤخذ�درًا ما و . الغالباحملاصــــــــــــيل التجارية اليت يديرها الرجال يف وإدارة ســــــــــــمات الحتســــــــــــني 
 .25يف برامج الرتبيةاالعتبار 

                                                            
25  2018 .Case Studies for Practitioners. Lima (Peru). CGIAR Gender and State of the Knowledge for Gender in Breeding: 

Breeding Initiative ماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، اجل3. ورقة العمل رقم )CGIAR ،(2018. 
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وهي غري بناء على طول الرجل وقوته وجســــــــــمه،  ،األدوات امليكانيكيةصــــــــــمم معظم األدوات الزراعية، مبا ذلك وتُ  -97
قد ال تتوفر فوعالوة على ذلك،  .قد يكون مضــــرًا هلنّ  اســــتخدامهاوإّن من قبل النســــاء، بل الســــتخدامها مالئمة 
 .والتجهيزاملرأة يف التجفيف والتخزين اليت تضطلع هبا نشطة األمن أجل امليكنة 

من األصـــول الرئيســـية لألســـر الريفية، وغالًبا ما متثل أداة لرتاكم  ةاملســـتزرع واألمساكوالدواجن  وتعترب الثروة احليوانية -98
يشارك كل من ، السياق الثقايفوحبسب ألسر. ابلنسبة إىل امصدرًا رئيسًيا للتغذية و الثروة وعازًال يف حالة األزمات 

 ةاملستزرع واألمساك والدواجن املاشيةالنساء والرجال يف رعاية احليوا�ت، وغالًبا ما أتخذ النساء دورًا ابرزًا يف رعاية 
 .على نطاق صغري

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتأما  -99
صـــــغار منِتجات ا ســـــيمال للمزارعات، و  واملناســـبةاملكيفة املمارســـات والنهج واألدوات والتكنولوجيات  )1(

 .األغذية

 الوصول إىل أسواق العمل واحلصول على العمل الالئق 6-3 -واو
وغري  نظاميةأن يتم توظيف النســــــاء يف وظائف هشــــــة وغري  لرتفع احتماي على الصــــــعيد العاملي، :بيان املشــــكلة -100

قل احتمال حصـــــــــــــــوهلن على يآمنة، ويف كثري من األحيان كعامالت بدوام جزئي مومسي وعارض. ونتيجة لذلك، 
، احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك التأمني ضد البطالة والتأمني الصحي واستحقاقات األمومة واملعاشات التقاعدية

 معدالت. وقد توقف التقدم يف سد الفجوة العاملية بني اجلنسني يف ويتعرضن بشكل أكرب لالستغالل واالضطهاد
املشـــــــــــاركة يف القوى العاملة، كما أن الفجوات يف األجور والدخل ال تزيد املرأة إّال حرماً�. ويف كثري من األحيان، 
تكســـــــــب النســـــــــاء أقل من الرجال مقابل العمل ذاته، وهو ما حيد من دخوهلن، وابلتايل من مســـــــــامهتهن يف األمن 

ًضا خيارات صعبة بني املمارسات الصحية والتغذوية، مثل وتواجه النساء أي الغذائي والتغذية ألنفسهن وألسرهن.
 ة الطبيعية والعمل.عالرضا

ميثل احلصـــول على فرصـــة عمل آمنة تســـودها ظروف الكرامة والســـالمة أمرًا ذا أمهية حيوية من أجل رفاه اإلنســـان  -101
زيد احتمال يه. ويدخل يف عداد القوى العاملة ما يقارب نصف نساء العامل وثالثة أرابع رجاله. ومع ذلك، ئورخا

أن تكافح املرأة من أجل العثور على عمل مدفوع األجر، ويعزى الســـــبب يف ذلك إىل التمييز يف أشـــــكاله املتعددة 
ال الرعاية غري مدفوعة األجر، والقيود املفروضـــــــــة على واملتداخلة، ومشـــــــــاركة املرأة األعلى يف األعمال املنزلية وأعم

لمرأة يف قطاعات املأجورة لوظائف الحركتها وقدرهتا على اختاذ القرارات يف العديد من الســـياقات. وغالًبا ما ترتكز 
. وميكن أن النظامي، وكثريًا ما تكون يف االقتصــاد غري األقّل أجرًااخلدمات والعمالة الضــعيفة والوظائف غري اآلمنة 

تكون املرأة الريفية واحلضرية عرضة للتمييز واالستغالل والعنف يف مكان العمل، ال سيما عندما يكون عملها غري 
 آمن.

من االفتقار إىل تدابري الصحة والسالمة املالئمة، وهو  -مبن فيهم النساء  -وبشكل عام، يعاين العمال الزراعيون  -102
حلوادث واإلصـــــــــــــــاابت واألمراض املميتة. ومتثل الزراعة أحد أكثر املهن خطورة ما قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت ا

الوصول إىل غالًبا ما تفتقر النساء إىل ، و بسبب التعرض للمواد الكيميائية الزراعية واآلالت واملعدات ورعاية املاشية
 .واملعلومات والتدريب، اليت متكنهن من محاية أنفسهن احلماية االجتماعيةنظم 
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الــدخــل  تكميــلوحتصــــــــــــــــل املرأة كــذلــك على فرص عمــل ريفيــة أقــل خــارج املزارع، وهو أمر ابلغ األمهيــة من أجــل  -103
الزراعي املنخفض. ولكن عندما تُتاح هذه الفرص، فإ�ا تتأثر يف كثري من األحيان بفجوة األجور بني اجلنســـــــــــــني، 

ا يف ســــياقات الدخل املرتفع، وذلك بســــبب الفصــــل التمثيل إىل  الذي يؤدي القطاعي واملهين وهذا هو احلال أيضــــً
زيد احتمال توظيف املرأة يف املهام يدوام. ويف املناطق الريفية، بنصــــف الزائد للمرأة يف الوظائف املنخفضــــة األجر و 

 الكثيفة العمل، وتكسب أجورًا أقل من الرجال، وُتدفع أجورهن ابلقطعة عوًضا عن األجر اليومي.

األعراف االجتماعية والقوانني واملمارســات املتحيزة جنســانًيا من مشــاركة املرأة يف منظمات  وإضــافة إىل ذلك، حتدّ  -104
 العمال واملنتجني ومؤسسات العمل املنظم، مثل النقاابت العمالية.

لالســــــــــتغالل الشــــــــــديد يف  عرضــــــــــةأكثر هم  وطالبو اللجوء والالجئون ، مبا يف ذلك العمال املهاجرون،املهاجرونو  -105
العمل وغريه من أشكال سوء املعاملة. ويف حالة املرأة، تتفاقم هذه احلالة بسبب الديناميكيات اجلنسانية وعالقات 

 القوة وأشكال الضعف املتعددة واملتداخلة.

 هي:فجماالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -106
ملنع ومعاجلة العنف واملضــايقة يف مكان العمل، من أجل إعادة توزيع الرعاية واألعمال  اإلطار القانوين )1(

ــــاواة يف األجور ومحــايــة حقوق املرأة العــاملــةاملنزليــة غري املــأجورة، وحتقيق ا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ، مبــا يف ذلــك حقوق ملســ
 26املهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات.

مع توفري الوصـــول  النظاميإىل االقتصـــاد غري النظامي  من االقتصـــادتعزيز العمل الالئق وانتقال املرأة  )2(
 ، واحلد من الفصل يف سوق العمل.إىل نظم احلماية االجتماعية

هبدف تعزيز العمل الالئق تدخالت الســياســات يف شــىت القطاعات من قبل احلكومات والقطاع اخلاص  )3(
 النســـــاء البالغات والفتيات يف ســـــن واألجور املعيشـــــية وحتســـــني ظروف العمل يف النظم الغذائية ابلنســـــبة إىل

احلواجز وأوجه التمييز القائمة على  على العمل، مع إيالء االهتمام للســـالمة واحلماية االجتماعية، والقضـــاء
 نوع اجلنس.

ملدفوعة األجر )4( ـــــؤوليات الرعاية غري ا ـ ـ ـ ـ ملدفوع األجر ومســ ، وإعادة التوازن بني عمل التوفيق بني العمل ا
األجر ومســـــــــــــــؤوليات الرعاية واألعمال املنزلية غري املدفوعة األجر بني الرجل واملرأة من خالل املرأة املدفوع 

حتديد أهداف للمهن ســـياســـات التوظيف الوطنية اليت تعاجل التحد�ت الرئيســـية املتعلقة بتوظيف اإل�ث. و 
 مرافق لرعاية األطفال.توجد فيها و عمل مرنة، ذات ترتيبات 

 والتقليل منها وإعادة توزيعها املأجورةلرعاية واألعمال املنزلية غري االعرتاف اب 7-3 -زاي
: إضـــــــافة إىل األدوار اإلنتاجية، تتحمل املرأة مســـــــؤوليات كبرية تتعلق ابلرعاية واألعمال املنزلية غري بيان املشـــــكلة -107

االعتبار يف اإلحصــــــاءات الوطنية. . ويف كثري من األحيان، ال حيظى هذا العمل ابالعرتاف وال يؤخذ بعني أجورةامل
ق قدرهتا على املشـــاركة يف يأعباء ثقيلة على اســـتخدام املرأة لوقتها وتع أجورةوتفرض الرعاية واألعمال املنزلية غري امل

                                                            
، ديسمرب/كانون 45/158مبا يتماشى مع االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   26

 أقرته.، على النحو الذي وافقت عليه الدول األعضاء واعرتفت به و/أو 1990 األول
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إىل ز�دة عبء عمل املرأة، مبا يف ذلك  19-. ويف العديد من البلدان، أدت جائحة كوفيدمأجورةأنشــــطة إنتاجية 
 ملنزل ورعاية املرضى.التعليم يف ا

من خالل األمناط  ةأمرًا ابلغ األمهية ابلنســــــــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذي أجورةتعترب الرعاية واألعمال املنزلية غري امل -108
 املســـــــــننيألطفال و . ويشـــــــــمل ذلك إعداد الطعام لألســـــــــرة والتجهيز والتنظيف واإلطعام ورعاية االغذائية الصـــــــــحية

 واملرضى يف األسرة واجملتمع، والعديد من األنشطة األخرى الضرورية من أجل رفاه اإلنسان واجملتمع ككل.

ومع ذلك، ال جيري تقاســم هذا العمل ابلتســاوي. ويف املتوســط، تقوم النســاء مبا يقارب ثالثة أضــعاف العمل غري  -109
عبًئا ثقيًال على عاتق املرأة من خالل اقتطاع جزء  رةأجو هذه األنشطة غري املرّتب تالذي يقوم به الرجال. و  أجورامل

يف سوق العمل وعمليات صنع القرار. وال حتظى  أجورةكبري من وقتها وطاقتها وإعاقة مشاركة املرأة يف األنشطة امل
من الناتج احمللي  يف املائة 35أ�ا تســــاهم يف املتوســــط مبا يعادل  معهذه األنشــــطة ابالعرتاف يف كثري من األحيان 

ألعمال غري لالقيمة املالية  قياسدراســـــــــته). وال بد من اختاذ التدابري من أجل  تجر بلًدا  90اإلمجايل (من أصـــــــــل 
 واالعرتاف هبا، وضمان إدراجها يف اإلحصاءات الوطنية. أجورةامل

تقضــــي املرأة والفتيات الريفيات قدرًا ويف العديد من البلدان املنخفضــــة الدخل، ويف ســــياق البنية التحتية احملدودة،  -110
. وال تؤدي مثل هذه األعمال املنزلية 27هائًال من الوقت يف جلب املياه وخشب الوقود لالستخدام املنزيل والزراعي

اليت تستغرق وقًتا طويًال إىل إبعاد الفتيات عن املدرسة فحسب، بل تُعّرض املرأة والفتيات، ال سيما يف السياقات 
ا عبًئا مزدوًجا يتمثل يف أداء األعمال اهلشـــــــــة، خل طر العنف واالعتداء اجلنســـــــــي. وتواجه العديد من الفتيات أيضـــــــــً

املنزلية داخل أســــرهن، إىل جانب األنشــــطة الزراعية، وغالًبا ما يعملن ســــاعات أكثر من الفتيان. وتشــــكل املواقف 
املنزلية كعمل، حتد�ت إضـــــــافية تقف أمام حتســـــــني اجملتمعية، مثل عدم تقدير تعليم الفتيات وعدم اعتبار األعمال 

 حالة الفتيات يف املناطق الريفية.

أمرًا حيوً� من  ملأجوربني النســــــاء والرجال وتقليل عمل املرأة غري ا أجورومتثل إعادة التوزيع املنصــــــف للعمل غري امل -111
أجل متكني املرأة والفتيات. وتدعو احلاجة إىل وجود اســـــــــــــــتثمارات عامة وبيئة تنظيمية متكينية للقطاع اخلاص يف 
جماالت الرفاه واحلماية االجتماعية والتكنولوجيات اإلنتاجية واملوفرة للجهد، ويف البنية التحتية الريفية، مبا يف ذلك 

ياه والصـــــــرف الصـــــــحي ومرافق النظافة الصـــــــحية، واحلصـــــــول على الكهرابء، وميكنة حتســـــــني إمدادات املمن أجل 
 التجهيز.أنشطة 

غري متناســب من الرعاية واألعمال املنزلية  ًئاعباملرأة على كاهل وهناك حاجة إىل تغيري املعايري اجلنســانية اليت تضــع  -112
وهذا تغيري يتطلب مشـــــــاركة فعالة من  .األطفالمن أجل توزيع أكثر إنصـــــــافًا للمهام األســـــــرية ورعاية  أجورةغري امل

مرافق رعاية األطفال وأدوات توفري الرجال والفتيان. وللســـــــياســـــــة العامة دور تؤديه، على ســـــــبيل املثال، من خالل 
احلماية االجتماعية املناســـبة. وســـيســـفر إدخال الرجال يف اقتصـــاد الرعاية عن تعزيز املســـاواة والتعاون بني اجلنســـني 

 الصحة والتغذية لدى األم والطفل.ودعم 

 هي:فجماالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -113

                                                            
 2017-2000. التقدم احملرز يف جمال مياه الشرب واإلصحاح والنظافة العامة يف املنازل 2017منظمة الصحة العاملية واليونيسف،   27

9789241516235https://www.who.int/ar/publications/i/item/. 

https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241516235
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وإعادة توزيع  أجورةما يتعلق بتوزيع الرعاية واألعمال املنزلية غري امل تغيري املعايري اجلنسانية التقييدية يف )1(
مبشــــاركة الرجال داخل األســــــر،  بني النســــــاء والرجال أكثرمنصــــف  بشــــكل أجورةأعمال الرعاية غري امل

 والفتيان.
 .يف اإلحصاءات الوطنية وإدراجها وتقييمها ورصدها أجورةابألعمال غري امل االعرتاف )2(
مل )3( من خالل االســـــــــــــــتثمارات العامة يف الرفاه، واحلماية االجتماعية، وتوفري  أجورةاحلد من األعمال غري ا

والتكنولوجيات املنزلية اليت جتعل األعمال غري ، والبنية التحتية الريفية، واملســـــــــــــــننيخدمات الرعاية لألطفال 
 أقل استهالًكا للوقت والطاقة. أجورةامل

 يارات اسرتاتيجية القيام خبقدرة النساء والرجال على  8-3 -حاء
 ط الغذائية الصحية والتغذية اجليدةااألمنبشأن 

ـــكلة -114 يف  انعدام األمن الغذائي معدل انتشــــــار. وإّن ميع أشــــــكال ســــــوء التغذيةجباملرأة  تتأثر: بيان املشــ
التمييز يف و عدم املســـــــــــــــاواة جال، وهو ما يعكس الر منه لدى النســـــــــــــــاء  لدى العامل ككّل ويف مجيع املناطق أعلى

واحدة من كل ثالث نساء يف سن اإلجناب  حوايل على الصعيد العاملي، ال تزالو  الكافية.احلصول على األغذية 
يف املائة من النســـــــــــــــاء  40وتعاين  .201228، ومل يتم إحراز أي تقدم منذ عام 2019تعاين من فقر الدم يف عام 

يعانني من الســــــمنة، وهو ســــــبب رئيســــــي لألمراض غري املعدية املرتبطة منهن يف املائة  15والوزن الزائد من تقريًبا 
 األسرة. تؤثر احلالة التغذوية للمرأة والفتيات على تغذية ورفاهية مجيع أفرادو . 29الغذائيابلنمط 

مبا يف ذلك ابلرجال والفتيان،  ســـــــــوء التغذية مقارنةً من أشـــــــــكال خمتلفة زيد احتمال أن تعاين املرأة والفتيات من يو  -115
وذلك بســـــــــــــــبب جمموعة من العوامل االجتماعية ، والســـــــــــــــمنة الزائد الوزنو  نقص التغذية ونقص املغذ�ت الدقيقة

 وهلذا الســبب، هناك أمهية حامسة للســياســات والتدخالت املشــرتكة بني القطاعات الرامية .واالقتصــادية والبيولوجية
 .ملرأة والفتياتدى ااالحتياجات التغذوية اخلاصة لدعم  إىل

حصول د تقيّ و ، وغالًبا ما حتول أوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية بني الرجال والنساء دون التغذية اجليدة -116
دخل األسرة باملرأة حتكم عدم ، على سبيل املثال، أوجه عدم املساواةالغذائية الصحية. وتشمل على األمناط املرأة 

داخل األســــرة، وظروف العمل الســــيئة، وعبء العمل الثقيل  األغذيةومشــــرت�هتا الغذائية، وعدم املســــاواة يف توزيع 
 صحة اجلنسية واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية.الذي تتحمله املرأة، وعدم احلصول على اخلدمات الصحية وال

الحتياجات لغالًبا ما تعطي املرأة األولوية  وبســــــــبب األعراف االجتماعية واألدوار اجلنســــــــانية، ويف ســــــــياق الندرة، -117
ثر ل من عدد وجباهتا اليومية ومتناوهلا من األغذية، األمر الذي يؤ ألفراد األســــرة اآلخرين، مما يقلّ ألطفاهلا و الغذائية 

 .أتثريًا ضارًا على وضعها التغذوي

                                                            
خالل السنة اليت تفشت فيها جائحة  عدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديدعلى الصعيد العاملي، ازدادت الفجوة بني اجلنسني يف م  28

يف  6، مقارنة بنسبة 2020يف املائة يف صفوف النساء والرجال يف عام  10 عدل انتشار انعدام األمن الغذائي املتوسط أو الشديدم، إذ ارتفع 19-كوفيد
 .2021، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل. 2019املائة يف عام 

 .2020تقرير التغذية العاملي،   29
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وأنشـــــــــــــــطة العمل اليت تضـــــــــــــــطلع هبا، إذ يكون لديها ياة احلرى جمل تبًعااملرأة  التغذوية لدىوختتلف االحتياجات  -118
احتياجات خاصة تتعلق، على سبيل املثال، ابحلديد ومحض الفوليك واملغذ�ت الدقيقة مثل احلديد واليود ابلنسبة 

 .احلوامل واملراهقاتإىل النساء 

وجد لدى تأثناء احلمل والرضـــــــــــــاعة الطبيعية، على احلالة التغذوية لطفلها. و  وتؤثر احلالة التغذوية للمرأة، خاصـــــــــــــةً  -119
النســــــاء احتياجات تغذوية إضــــــافية، كًما ونوًعا، أثناء احلمل أو الرضــــــاعة الطبيعية وعند االخنراط يف عمل يتطلب 

غذية عند النساء احلوامل أو املرضعات أن يُنشئ دورة من احلرمان متوارثة بني األجيال جهًدا بدنًيا. وميكن لسوء الت
تزيد من احتمال اخنفاض وزن األطفال عند الوالدة، ووفيات األطفال، واألمراض اخلطرية، وسوء األداء يف الفصول 

 الدراسية، واخنفاض إنتاجية العمل.

ن التغذية والرفاه لألســــرة أبكملها حتســــّ أن  والفتيات ن املرأةاجلنســــني ومتكّ لمبادرات اليت تعزز املســــاواة بني ل وميكن -120
هو طريق لتحســـــــني التغذية بفضـــــــل الروابط اإلجيابية بني والفتيات بشـــــــكل كبري. وهناك أدلة تفيد أبن متكني املرأة 

لف البلدان وجود عالقة متكني املرأة وصـــــــــحة الطفل واألم. وُتظهر بيا�ت مؤشـــــــــر "متكني املرأة يف الزراعة" من خمت
متبادلة بني املؤشــــــرات املختلفة لتمكني املرأة والتغذية. وعلى ســــــبيل املثال، يرتبط متكني املرأة يف غا� ارتباطًا وثيًقا 
جبودة النمط الغذائي والتمكني اإلمجايل للمرأة، وترتبط مشـــــــــــــاركتها يف قرارات االئتمان ارتباطًا إجيابًيا وكبريًا بدرجة 

 الغذائي لديها. التنوع

 -املرأة من أجل اختاذ قرارات بشـــأن تغذيتها والتمتع ابلقدرة على املســـامهة يف حتســـني تغذية أســـرهتا  وينبغي متكني -121
ويتطلب ذلك الوصــــول إىل املوارد، واحلصــــول على املعارف التغذوية الكافية، ومعاجلة املعايري اجلنســــانية اليت متنعها 

 العادلة الختاذ القرارات األسرية.من إبداء رأيها يف العملية 

املرأة اختصـــاص ويف حني أن بعض جوانب القرارات املتعلقة إبنتاج األغذية وشـــرائها وحتضـــريها قد تكون جزًءا من  -122
القرارات يف العــديــد من اجملتمعــات، يهيمن الرجــال على بعض  كــأم ومقــدمــة للرعــايــةهــا التقليــديــة  وجزًءا من أدوار 
التقليدية للتثقيف التغذوي  الُنهج. ومتيل األعراف االجتماعية وعدم املساواة على املستوى اهليكليالرئيسية بسبب 

إىل تعزيز األدوار احلالية للجنســـــــــــــــني، مع الرتكيز على دور املرأة كأم ومقدمة الرعاية لألطفال. وملعاجلة هذا األمر، 
 ل أيًضا دورًا يف ضمان التغذية الكافية للجميع.الرجا بوجوب أن يؤديجيب أن تعرتف برامج التثقيف التغذوي 

 هي:فجماالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -123
ــــة الســــــــياســــــــات والتدخالت اليت تعرتف )1( ملرأة والفتيات املرتبطة مبجرى لدى ا ابالحتياجات التغذوية اخلاصــ

 حياهتن.
لكل من النســـــــــاء والرجال من أجل تعزيز القدرة على اختاذ خيارات اســـــــــرتاتيجية  املعارف التغذوية الكافية )2(

 اخلاصة هبم وأبسرهم.اجليدة التغذية األمناط الغذائية الصحية و بشأن 
عملية اختاذ القرارات  وحتول دون إمساع أصواهتن يف املعايري اجلنسانية اليت تدمي سوء تغذية املرأة والفتيات )3(

 .بشأن املسائل املتعلقة ابألمن الغذائي والتغذية األسرية

 احلماية االجتماعية واملساعدة الغذائية والتغذوية 9-3 -طاء



27 CFS 2021/49/9 

 

ال تتمتع غالبية ســكان العامل أبي شــكل من أشــكال احلماية االجتماعية من الصــدمات واألخطار : بيان املشــكلة -124
وميكن ملخططات احلماية االجتماعية أن تتصـــــــــــــــدى  .30واملخاطر، والنســـــــــــــــاء هن األكثر متثيًال يف هذه اجملموعة
. 31حياهتن ومعاجلة انتقال الفقر من جيل إىل جيل مبجرىللمخاطر والقيود احملددة اليت تواجهها املرأة، اليت تتعلق 

ا يف حتويل العالقات بني اجلنســـني التمكني االقتصـــادي للمرأة ، مبا يف ذلك من خالل كما ميكنها أن تســـاهم أيضـــً
 .والفتيات

 اإلقصــــــــاءمنع الفقر، والتغلب على  من أجلاألســــــــر واألفراد اجملتمعات و ميكن أن تدعم برامج احلماية االجتماعية  -125
ما يتعلق أبنواع خمتلفة من الصـــــــــــــــدمات والقيود طوال فرتة حياهتم. ويف العديد من  االجتماعي، وإدارة املخاطر يف

ات وتســـــتجيب للوضـــــع الصـــــعب ابســـــتخدام اســـــرتاتيجيات خمتلفة الصـــــدم تقوم ابســـــتيعاباألســـــر، املرأة هي اليت 
تقليل استهالكهن الغذائي وبيع األصول، هبدف محاية األمن و  ،بيع أصوهلن للتكيف، على سبيل املثال عن طريق

 الغذائي ألطفاهلن وأفراد األسرة اآلخرين.

حياهتن وتدعمهن  جمرىوميكن للحماية االجتماعية أيًضا أن تتصدى للمخاطر اليت تواجهها املرأة والفتيات خالل  -126
املدفوعة  ن، ومحاية األمومة وإجازة الوالديةإعالة األطفال واألســـــــــــر  تقدمياتبتدابري تشـــــــــــمل، من بني أمور أخرى، 

لى عصـــول الكامل احل مبا يف ذلك احلماية الصـــحية،و احلماية من األمراض إصـــاابت العمل، و  مســـتحقاتاألجر، و 
واملعاشــات ، 32اجلنســية واإلجنابية، وفًقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشــأن التغطية الصــحية الشــاملة قو قاحل

 تحسني سوق العمل وسبل العيش.لتدخالت الوالتأمني ضد البطالة و التقاعدية 

والربامج االجتماعية أن تســـــــاهم بشـــــــكل كبري يف النهوض ابملســـــــاواة بني وميكن جملموعة شـــــــاملة من الســـــــياســـــــات  -127
اجلنســـني يف اجملتمع ومعاجلة األشـــكال املتعددة واملتداخلة للتمييز واحلرمان اليت تواجهها املرأة والفتيات. وقد تكون 

ا أداة حتويلية ميكن اســـــــتخدامها إلعادة النظر يف العالقات بني  اجلنســـــــني وحتويلها، على احلماية االجتماعية أيضـــــــً
 .أجورةسبيل املثال عند استخدامها إلعادة توزيع أعمال الرعاية غري امل

، إىل جانب الربامج غذائية وتغذوية نقدية أو عينية توميكن أن تسفر برامج احلماية االجتماعية يف شكل مساعدا -128
صـــــول من الغذائي والتغذية من خالل إاتحة احلعن آاثر إجيابية مباشـــــرة على األالتثقيفية والتدريبية بشـــــأن التغذية، 

لفائدة النســـــــاء وأســـــــرهن. واأل�م األلف األوىل من  وأمناط غذائية أكثر صـــــــحةً لى قدر أكرب من األغذية وتغذية ع
احلياة هلا أمهية حامسة ابلنســــــــــبة إىل تغذية األطفال. ولذلك، فإن التدخالت اليت تدعم احلمل الصــــــــــحي، والوالدة 

 أشهر، والتغذية التكميلية املغذية املتنوعة، هي أمور ابلغة األمهية. 6ضاعة الطبيعية احلصرية ملدة اآلمنة، والر 

وحتفز برامج التغذية املدرسية، وهي واحدة من أكثر برامج احلماية االجتماعية شيوًعا، اآلابء ومقدمي الرعاية على  -129
أن حتســن منو الطالب والصــحية إرســال األطفال، وخاصــة الفتيات، إىل املدرســة. وميكن للوجبات املدرســية املغذية 

                                                            
30  Empowering rural women through social protection ،2015، منظمة األغذية والزراعة e.pdf4696e/i4696i/3http://www.fao.org/، 

 Social Protection and Resilience. Supporting Livelihoods in Protracted Crises and in Fragile andمنظمة األغذية والزراعة. 

Humanitarian Contexts .2017.e.pdf7606e/i7606i/3http://www.fao.org/. 
، مكتب Elena Camilletti. من إعداد السيدة Social Protection and Its Effects on Gender Equality: A literature reviewاليونسف.   31

 .2020| أغسطس/آب WP-2020-06إينوسنيت للبحوث، ورقة عمل رقم 
-ratureLite-Equality-Gender-on-Effects-its-and-Protection-Social-06-2020-irc.org/publications/pdf/WP-https://www.unicef

Review.PDF 
 .2019، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أكتوبر/تشرين األول /2/74A/RESقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   32

http://www.fao.org/3/i4696e/i4696e.pdf
http://www.fao.org/3/i7606e/i7606e.pdf
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/WP-2020-06-Social-Protection-and-its-Effects-on-Gender-Equality-Literature-Review.PDF
https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/WP-2020-06-Social-Protection-and-its-Effects-on-Gender-Equality-Literature-Review.PDF
https://undocs.org/ar/A/RES/74/2
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إىل اختيار أمناط غذائية أكثر صـــــــــحة مدى احلياة عند تقدميها  ومنائهم وتركيزهم وابلتايل تعليمهم؛ وميكن أن تؤدي
مع التثقيف التغذوي. وعندما يكون مصـــــدر األغذية املدرســـــية من املزارعني/منتجي األغذية احملليني من أصـــــحاب 

 احليازات الصغرية، وخاصة املزارعات/املنِتجات، فإن ذلك ميكن أن يشجع الز�دات يف اإلنتاج احمللي.

 هي:ف االت السياسات املطروحة للمناقشةجمأما  -130
على برامج احلماية االجتماعية، مع إيالء االهتمام واالســـتجابة للصـــدمات  والتعميم إضـــفاء الشـــمول )1(

 .، مبا يف ذلك االحتياجات التغذويةلالحتياجات احملددة لدى املرأة والفتيات
ــات وتنوع  جملرىالتحوالت واملخــاطر احملــددة برامج احلمـــايـــة االجتمـــاعيـــة اليت تتنـــاول  )2( ــاة املرأة والفتي حي

 بناًء على مجع البيا�ت املصنفة حسب اجلنس والعمر. جتارب املرأة،
، وإاتحة الفرصـــــة للمشـــــاركة على قدم املســـــاواة يف منصــــفة للجميع من املســــاعدات الغذائية مســــتحقات )3(

 ورصدها وتقييمها.صنع القرارات وإعداد الربامج والسياسات وتنفيذها 

 وتطبيقها تنفيذ ورصد استخدام اخلطوط التوجيهية الطوعية - 4 اجلزء -رابًعا
 صياغة السياسات وتنفيذ اخلطوط التوجيهية 1-4 -ألف

ُتشـــــجَّع احلكومات على الوفاء ابلتزاماهتا بضـــــمان احلقوق املتســـــاوية للرجال والنســـــاء والفتيان والفتيات يف ســـــياق  -131
 والتغذية، وترمجة هذه االلتزامات إىل سياسات وبرامج واستثمارات وطنية مبوارد بشرية ومالية كافية.األمن الغذائي 

مجيع األعضــــاء وأصــــحاب املصــــلحة يف جلنة األمن الغذائي العاملي على القيام على مجيع املســــتو�ت  ري تشــــجيعوجي -132
ى ذات الصــــــــــلة، بدعم وتعزيز نشــــــــــر اخلطوط داخل الدوائر اخلاصــــــــــة هبم، وابلتعاون مع املبادرات واملنصــــــــــات األخر 

التوجيهية واســـــتخدامها وتطبيقها لدعم تطوير وتنفيذ ســـــياســـــات وقوانني وبرامج وخطط اســـــتثمارية منســـــقة ومتعددة 
القطاعات على املستوى الوطين، من أجل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن الغذائي 

 والتغذية.

اســــــــــتخدام اخلطوط التوجيهية كأداة الختاذ مبادرات حنو حتقيق املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني مدعوة إىل احلكومات  إنّ و  -133
ومتكني املرأة والفتيات يف ســــــــــياق األمن الغذائي والتغذية. ويشــــــــــمل ذلك تنفيذ االســــــــــرتاتيجيات والربامج الوطنية، 

زيز آليات التنســـيق، وحتســـني اتســـاق الســـياســـات، وحتديد فرص الســـياســـات، وتعزيز احلوار الشـــفاف واملفتوح، وتع
ودعم التكنولوجيات املبتكرة، وإنشــــــاء أو تعزيز منصــــــات وشــــــراكات وعمليات وأطر متعددة أصــــــحاب املصــــــلحة، 

 .شّد ضعًفاثلي الفئات األوتعزيز ودعم مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني وإشراكهم، مبا يف ذلك مم

 التنفيذ وتعزيزهابناء القدرة على  2-4 -ابء
ُتشــــــّجع احلكومات بشــــــدة على تعبئة املوارد املالية والفنية والبشــــــرية الكافية، واحلث على التعاون الدويل، من أجل  -134

ز�دة القدرات البشـــــرية واملؤســـــســـــية للبلدان على تنفيذ اخلطوط التوجيهية وحتديد األولو�ت حنو تفعيلها ورصـــــدها 
ية والوطنية واحمللية. وميكن للوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة ووكاالت التعاون على املســــــــتو�ت الدولية واإلقليم

 الثنائي وشركاء التنمية اآلخرين تقدمي املساعدة يف هذا الصدد.
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 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها 3-4 -جيم
األولو�ت الوطنية يف جمال الســــياســــات شــــّجع احلكومات على حتديد ابلتشــــاور مع أصــــحاب املصــــلحة املعنيني، تُ  -135

واملؤشــــرات الوطنية ذات الصــــلة، واســــتنهاض اهلياكل اإلقليمية واحمللية لإلبالغ بشــــأن هذه املؤشــــرات، والقيام عند 
االقتضـــاء، إبنشـــاء نظم للرصـــد واإلبالغ أو تعزيز النظم القائمة من أجل تقييم كفاءة الســـياســـات واألنظمة وتنفيذ 

 .حيحية املناسبة يف حالة وجود آاثر سلبية أو فجواتاإلجراءات التص

جلنــة األمن الغــذائي العــاملي على إدراج اخلطوط التوجيهيــة يف عملهــا اجلــاري ومواردهــا املــاليــة القــائمــة ُتشـــــــــــــــّجع و  -136
املخصـــصـــة للرصـــد، على النحو احملدد يف اإلطار االســـرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن 

 الغذائي والتغذية.
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