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

 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
ية بشـأن املسـاواة بني اجلنسـني ومتكني املرأة خطوط توجيهية طوععن  سـتسـفرسـياسـة  2019أكتوبر/تشـرين األول 

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

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

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

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

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

ون ملي 690، أشـــارت التقديرات إىل وجود حنو 2019الكايف وتلبية احتياجاهتم اليومية الغذائية والتغذوية. ويف عام 
يف املائة من إمجايل عدد  8.9، وهو ما ميثل 2014مليوً� تقريًبا منذ عام  60بز�دة قدرها  شـــــــــــــــخص جائع، أي

مليون شــخص إىل صــفوف  132إىل  83ما بني أضــافت قد  19-جائحة كوفيدمن املرّجح أن تكون و  1الســكان.
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اء والفتيات ويعزى ذلك بشــــــكل ، وهو ما يؤثر بشــــــكل غري متناســــــب على النســــــ20202�قصــــــي التغذية يف عام 
أي نقص التغذية،  –جزئي إىل التمييز وعدم املســـــاواة بني اجلنســـــني. ويشـــــكل اليوم ســـــوء التغذية جبميع أشـــــكاله 

ُيســـــــاهم يف العبء العاملي للمرض  الذي الرئيســـــــيالعامل  - والنقص يف املغذ�ت الدقيقة، والوزن الزائد والســـــــمنة
معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني  ويف هذا السياق العاملي احلافل ابلتحد�ت، تعد .املتوقعواخنفاض متوسط العمر 

وضمان حقوق النساء والفتيات أمرًا ملًحا وأكثر أمهية من أي وقت مضى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية 
 للجميع.

بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية. وليست بني املساواة 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 

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

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

ا اختاذ تدابري لالحتياجات الغذائية للحوامل واملرضـــــــعاتاألجيال، إضـــــــافة إىل إيالء اهتمام خاص  . ويُطلب أيضـــــــً
وليس االســـتثمار  3لتحســـني صـــحة األمهات، مع االعرتاف ابلصـــحة اجلنســـية واإلجنابية للمرأة، وحبقوقها اإلجنابية.

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

وانتشـــــــــار عدم املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني والتعرض للعنف إىل عدم املســـــــــاواة  4ويؤدي التمييز ضـــــــــد النســـــــــاء والفتيات -6
صول على األغذية، إضافة إىل ارتفاع معدل انتشار انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية لدى النساء والفتيات. احل يف

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

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

من القطاعات، ويرتبط حتقيق املســـــــــــــاواة بني اجلنســـــــــــــني ارتباطًا إجيابًيا بز�دة اإلنتاج وحتســـــــــــــني الكفاءة يف العديد  -7
ا ال يزاالن يقوضــان األداء هبذلك الزراعة، يف حني أن عدم املســاواة والتمييز يف الوصــول إىل املوارد والتحكم  يف مبا
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 املتفق عليهما للجنة وضع املرأة. 63و 62. واالستنتاجان رقم 1995نهاج عمل بيجني، . وإعالن وم1994
أي تفرقة أو ، على النحو التايل "-1. يُعّرف التمييز ضــد املرأة يف "اتفاقية القضــاء على مجيع أشــكال التمييز ضــد املرأة"، املادة 1979األمم املتحدة،    4

نس ويكون من آاثره أو أغراضــه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنســان واحلر�ت األســاســية يف امليادين اســتبعاد أو تقييد يتم على أســاس اجل
بصـــرف النظر عن  الســـياســـية واالقتصـــادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو ممارســـتها هلا،

". وميكن أن ينشــأ التمييز ضــد املرأة من القانون أو املمارســة على الســواء. وتعرتف االتفاقية بكال ية وعلى أســاس املســاواة بينها وبني الرجلحالتها الزوج
 شكلي التمييز وتتصدى هلما، سواء أكا� موجودين يف القوانني أو السياسات أو اإلجراءات أو املمارسات.

 .2020يف العامل،  حالة األمن الغذائي والتغذية  5
واســتجاابت الســياســات العادلة يف جماالت الزراعة واألمن  19-املوجز الســياســي الصــادر عن املنظمة بشــأن اآلاثر اجلنســانية املرتتبة عن جائحة كوفيد  6

 .2020، منظمة األغذية والزراعة، الغذائي والتغذية
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االقتصادي، مما يؤدي إىل نتائج اقتصادية دون املستوى املمكن بلوغه. وتؤدي النساء أدوارًا فعالة بوصفهن عناصر 
رعـــات ومنتجـــات وجمهزات واتِجرات وعـــامالت أبجر ورائـــدات أعمـــال على طول فـــاعلـــة يف النظم الغـــذائيـــة كمزا

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

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

 املرأةنســـــــــــــــني قائمة، إذ ال تزال ورغم التقدم اإلجيايب احملرز على مدى عقود، ال تزال أوجه عدم املســـــــــــــــاواة بني اجل -8
أشــكاًال متعددة ومتقاطعة من التمييز يف العديد من اجملاالت. ويتجلى ذلك يف عدم املســاواة يف  نتواجهوالفتيات 

الوصــــــــول إىل، والتحكم يف، املوارد اإلنتاجية الرئيســــــــية واألصــــــــول والتكنولوجيات واخلدمات والفرص االقتصــــــــادية 
ضـــــــــًال عن ع القرار على مســـــــــتويي األســـــــــرة واجملتمع احمللي وعلى املســـــــــتوى الوطين، فواملشـــــــــاركة يف عمليات صـــــــــن

ومجيعها تؤثر  –دفوعة األجر والعمل املنزيل املما يتعلق ابلرعاية غري  املســــــــــــؤوليات غري املتوازنة وغري املعرتف هبا يف
 خدام واالستقرار.التوافر والوصول واالست بشكل سليب على األبعاد املختلفة لألمن الغذائي، أي

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

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

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

 
 أهداف اخلطوط التوجيهية 1-2
 

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 

اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســــوء التغذية، وذلك يف إطار الســــعي إىل اإلعمال املطرد للحق يف الغذاء الكايف يف 
 سياق األمن الغذائي الوطين.

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

يراعي اجلنســــني، وإىل حتســــني األطر القانونية والســــياســــاتية والرتتيبات املؤســــســــية واخلطط والربامج الوطنية، وتعزيز 
                                                            

 ، 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
تعميم املنظور اجلنســــاين يف  - 1997/2واالجتماعي املتفق عليها  إن تعميم املنظور اجلنســــاين، على النحو املعّرف يف اســــتنتاجات اجمللس االقتصــــادي  9

هو "عملية لتقدير اآلاثر املرتتبة على أي إجراء يعتزم اختاذه، مبا يف ذلك التشــريعات أو الســياســات  -مجيع الســياســات والربامج يف منظومة األمم املتحدة
إىل النســاء والرجال. وهو طريقة جلعل شــواغل وجتارب النســاء والرجال بعًدا متكامًال لتصــميم  أو الربامج، يف مجيع امليادين وعلى كل املســتو�ت، ابلنســبة

الســــتفادة الســــياســــات والربامج وتنفيذها ورصــــدها وتقييمها يف مجيع امليادين الســــياســــية واالقتصــــادية واالجتماعية من أجل أن يتســــىن للنســــاء والرجال ا
 ساواة. واهلدف األمسى هو حتقيق املساواة بني اجلنسني".ابلتساوي، وأّال تستمر أوجه انعدام امل
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الية اليت تؤدي إىل تعزيز املســاواة بني اجلنســني ومتكني الشــراكات املبتكرة وز�دة االســتثمارات يف املوارد البشــرية وامل
 النساء والفتيات.

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

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

 امج.اهلادف للسياسات والرب 

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

). ونظرًا إىل األدوار املهمة اليت تؤديها 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
 )، واستعادة النظم اإليكولوجية2028-2019)، والزراعة األسرية (2028-2018ل التنمية املستدامة (واملاء من أج

 .2021)؛ وستستفيد من قمة الُنظم الغذائية لعام 2021-2030(

 
 ومستخدموها املستهدفونالطوعية طبيعة اخلطوط التوجيهية  1-3
 

ها وتطبيقها مبا يتماشــــــى وااللتزامات القائمة مبوجب القانون اخلطوط التوجيهية طوعية وغري ملزِمة، وينبغي تفســــــري  إنّ  -14
الوطين والــدويل، ومع مراعــاة االلتزامــات الطوعيــة مبوجــب الصــــــــــــــكوك اإلقليميــة والــدوليــة الواجبــة التطبيق على النحو 

 طنية ومؤسساهتا.تفسريها وتطبيقها وفًقا للنظم القانونية الو أن يتم  هو اخلطوط التوجيهيةواملقصود من هذه املالئم. 

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

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

هذه اخلطوط التوجيهية موجهة إىل مجيع أصــحاب املصــلحة الذين يشــاركون يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية  إنّ و  -16
على مجيع املستو�ت  احلكومات 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 
السياسات القطاعية وعرب سياسات القطاع العام على املستو�ت الوطنية واإلقليمية والعاملية.  لتحقيق االتساق بني

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

 احلكومات؛ )أ(

                                                            
، /242/74A/RES قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة .تشــــــــــــمل الزراعة احملاصــــــــــــيل والغاابت ومصــــــــــــايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية  10

 .20 الفقرة
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 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا؛ )ب(
 ونقاابت العملوصـغار منتجي األغذية،  واجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات النسـائية ومنظمات املزارعني )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

 
 تستند اخلطوط التوجيهية إىل املبادئ الرئيسية التالية:

والفتيات أمر  املرأةحتقيق املســاواة بني اجلنســني ومتكني  إنّ  وإعمال احلق يف غذاء كاٍف. االلتزام حبقوق اإلنســان -17
التوجيهية احلق يف  اخلطوطتعزز و . 11، مبا يف ذلك احلق يف الغذاء الكايفإعمال حقوق اإلنســانمن أجل أســاســي 

اجلوع وضـــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع،  على القضـــاءلجنة املتمثلة يف الالغذاء الكايف مبا يتماشـــى مع رؤية 
 يف سياق األمن الغذائي الوطين. واإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كافٍ 

والفتيات، واالعرتاف هبن املرأة التوجيهية بشـــــــــــكل كامل إىل تعزيز متكني  اخلطوطتســـــــــــتند  فتيات.وال املرأةمتكني  -18
املرأة العالقـــة اإلجيـــابيـــة بني متكني وترتكز اخلطوط التوجيهيـــة إىل تغيري. وجهـــات فـــاعلـــة يف الحق كصـــــــــــــــــاحبـــات 

اســـــــــتقاللية املرأة والفتيات مان ضـــــــــ هتدف إىلإجراءات ختاذ ابوتوصـــــــــي والفتيات وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. 
 أن وذلك من أجل، رأيهن واحلصــــــول على التمثيلومتكنهن من التعبري عن  ،نبنفســــــه نيف تقرير مصــــــريه نوحقه

 .االسرتاتيجية اليت تؤثر على حياهتن وسبل عيشهن نخياراهتويقوين يف حياهتن  يتحكمن

املراعية للمسـاواة لية يهج التحو اخلطوط التوجيهية تطبيق النُ تعزز  لية املراعية للمساواة بني اجلنسني.يالتحو  جالُنه -19
عدم املساواة بني اجلنسني وحتدد الفرص الفريدة وجه املتعلقة أببني اجلنسني اليت تعاجل األعراض واألسباب اهليكلية 

يع. ويتطلب حتســــــن مســــــتدام يف الرفاه للجمحتقيق املعايري اجلنســــــانية وعالقات القوة من أجل  إلدخال تغيري على
ل الناجح لعالقات القوة غري املتكافئة يتعزيز مسؤوليتهم املشرتكة عن التحو من أجل  الرجال والفتيانإشراك ذلك 

 واملؤسسات واهلياكل االجتماعية التمييزية.والنظم 

ني اتســـاق الســـياســـات بني ســـياســـة املســـاواة بني اجلنســـ تعزز اخلطوط التوجيهية تعزيز االتســـاق بني الســـياســـات. -20
والســـياســـات املؤســـســـية املتعددة القطاعات املتعلقة ابلنظم الغذائية واألمن الغذائي والتغذية. وســـيســـاعد ذلك على 

اآلاثر غري املقصودة أو املتناقضة، مبا يف  واحليلولة دوناملخاطر من تخفيف التعزيز أوجه التآزر وجتنب االزدواجية و 
 آخر.جمال سياسايت إىل ذائي والتغذية من املساواة بني اجلنسني واألمن الغ بشأن ذلك

                                                            
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 25املادة   11

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/#:%7E:text=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%2025.&text=(%202%20)%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A9%20%D8%AD%D9%82%D9%8C%D9%91%20%D9%81%D9%8A,%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC%20%D8%A3%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%20%D9%87%D8%B0%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1.
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 ةاجلنســــــــــاني ت واإلجراءاتالتوجيهية التحليال اخلطوطتعزز . ة الســــــــياقدداحملالتحليالت والُنهج اجلنســــــــانية  -21
وأتثريه على العالقات واألدوار  الســــياق الوطين واإلقليمي واحملليتراعي اليت ة الســــياق دداحمل ةوالتشــــاركي ةالشــــامل

 .نسانيةاجلواملعايري 

إىل جانب النهج التحويلي، تدعم . احملددة األهداف مع اإلجراءات ابالقرتان تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــــاين -22
يف الوقت ذاته مع االعرتاف  ،يف مجيع الســـــياســـــات والتدخالت مراعاة املنظور اجلنســـــاينالتوجيهية تعميم اخلطوط 

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

التوجيهية اجلمع واالســـــــــتخدام  اخلطوط. تعزز واســــــتخدامها اجلنسنوع ســــــب حبتعزيز مجع البيا�ت املصــــــنفة  -23
ملؤشــــــــــرات اليت تراعي اإلحصــــــــــاءات واكذلك 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 ا بشـــأ�النوعية مجع البيا�ت 
 .استجاابت وسياسات فعالةبلورة و  ،للرصد والتقييمقائمة على األدلة  نظموتطوير  ،قرارات مستنرية

 نســــاناإلتعزز اخلطوط التوجيهية الســــياســــات اليت تركز على  صـــنع الســـياســـات.عملية لشـــمولية واملشـــاركة يف ا -24
اليت تعيش يف حالة هتميش من خمتلف الفئات  أةاملر متكني وتعزيز مشـــــــــــاركة  وال يعدّ  وتســـــــــــتند إىل �ج تشـــــــــــاركي.

 اتضــــمان اســــتجابة أهداف الســــياســــمن أجل يف ذلك نســــاء الشــــعوب األصــــلية، أمرًا ابلغ األمهية  ، مباوضــــعف
 االجتماعي. اإلقصاءلب على أيًضا وسيلة اسرتاتيجية للتغ انيوفر بل ، فحسب املرأة ألولو�ت

ما يتسمن به من تنوع والفتيات بكل املرأة تقر اخلطوط التوجيهية أبن  تعددية القطاعات والنهج املتعدد األبعاد. -25
العمر ، على ســــــــبيل املثال، ألســــــــباب منهامن التمييز  ومتداخلةيتعرضــــــــن يف كثري من األحيان ألشــــــــكال متعددة 

الشـــــــــــــــعوب األصـــــــــــــــليــة أو املهــاجرة  وحــالــة االنتمــاء إىلاجلنس نوع مــاعيــة والــدين و والطبقــة االجت واإلثنيــةوالعرق 
متعدد  اتباع �جالتوجيهية اخلطوط تعزز و . لديهن ويةنتائج التغذالالغذائي و األمن ما يؤثر على وهو اإلعاقات، و 

 احلرمان.من  واملتكافلةاملرتابطة وجه األهذه األبعاد يعاجل 

والشــــــراكة التعاون  توطيدالتوجيهية أبمهية  اخلطوط تقرّ  حاب املصــــلحة املتعددين.التعاون والشــــراكة بني أصــــ -26
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 للشــــــــــــراكة بني القطاعني العام واخلاص إحداث تغيري إجيايب  اجلنســــــــــــانية وإظهار كيف ميكنلُنهجها الدعم 
 األمن الغذائي والتغذوي. صعيد

اليت تعزز بيئة متكينية  دعومة اباللتزام الســياســي والســياســات العامةاملوالبشــرية الكافية،  والفنية املوارد املالية -27
وبرامج ومؤســــســــات حمددة مراعية للمنظور ســــياســــات ، إضــــافة إىل حداث تغيريات اجتماعية واقتصــــادية وثقافيةإل

من أجل الدعوة دعم املرأة، ومحالت من أجل أن تشـــــــــــــمل التغيريات تكييف اخلدمات العامة  وينبغياجلنســـــــــــــاين. 
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اخلطوط  وتوجهوالفتيات، ال ســـــــــــيما يف املناطق الريفية. املرأة ختلف أشـــــــــــكال التمييز والعنف ضـــــــــــد مللتصـــــــــــدي ا
إحراز أســاســي من أجل هو شــرط للمنظور اجلنســاين املراعية أن ضــمان املوارد الكافية  التوجيهية االنتباه إىل حقيقة

 .والفتياتاملرأة تقدم يف املساواة بني اجلنسني ومتكني 

 
 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشــــــــــأن املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني ومتكني املرأة والفتيات - 3 اجلزء

 يف سياق األمن الغذائي والتغذية
 

من املمتدة الفرتة لمناقشات يف املشاورات اإلقليمية واإللكرتونية يف وضع إطار حمدد لإىل  3التايل يف اجلزء  يهدف النص
هذا القسم نًصا مقرتًحا ميثل منطوق ال و من الوثيقة. املقبلة سخ النُ  وتوجيه، 2021 تشرين الثاين/نوفمربإىل  أيلول/سبتمرب

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

، اليت وافقت عليها اجللسة جيهيةالتو  اخلطوط إعداد الختصاصاتمن املسودة صفر وفًقا الثالث تنظيم اجلزء قد جرى و 
). يم(القسم ج "اخلطوط التوجيهيةنطاق "احملددة يف  موضوع من املواضيعنب كل ا، إىل ج2021 شباط/العامة يف فرباير

 .املطروحة للنقاشذات الصلة  اتوجماالت السياس امشكلة وسردً لل كل قسم بيا�ً ويعرض  

 
 وعمليــة صـــــــــــنع القرارات –يف جمــال الســـــــــــيــاســــــــــــات  يودورهــا القيــاد اوصـــــــــــوهتــ املرأةمشــــــــــــاركــة  3-1

 على مجيع املستو�ت
 

ألمن الغذائي والتغذية على مجيع اخلاصة اب اتيف عمليات صنع القرار  كافٍ بشكل  ممثلة  ليست املرأة بيان املشكلة: -28
إعمال و  ،للمرأةالرئيســـية  دوارألاب تنجح يف االعرتافوتنفيذ الســـياســـات اليت ال  إعداديف ذلك  ويشـــاركاملســـتو�ت. 

ودعم دورها  ،للمرأة تنيتعزيز املشــــــــــــاركة والقيادة الفعالويشــــــــــــكل . اوأولو�هت اواحتياجاهت اوتعزيز مصــــــــــــاحله ،احقوقه
 .اوجمتمعه هتاوأسر للمرأة لنهوض ابألمن الغذائي والتغذوي من أجل ا حيو�ً  اأمرً  ،تغيريبوصفها جهة فاعلة يف ال

من التأثري على الســـــياســـــات ميّكنها أن  اتيف صـــــنع القرار  بشـــــكل فعالتها صـــــوت املرأة ومشـــــاركإمساع من شـــــأن  -29
االعتبار معارفها بعني تكون أكثر اســـــــتجابة الحتياجات املرأة، وأتخذ كي واالســـــــرتاتيجيات وخطط االســـــــتثمار،  

ة املســــــتدامة لتنميابدعم النهوض تو وختصــــــيص التمويل ألولو�هتا، تعاجل القيود املفروضــــــة عليها وخرباهتا اخلاصــــــة، و 
 األمن الغذائي والتغذية.أهداف و واملنصفة 

http://www.fao.org/3/ne637ar/ne637ar.pdf


8 

ا إىل أن  -30 غذائية أبمناط مناط اإلنفاق األســـــــــــري ترتبط أباملتعلقة  اتاختاذ القرار على املرأة  قدرةوتشـــــــــــري األدلة أيضـــــــــــً
ق إنفا يزداد احتمالعندما تتحكم املرأة يف دخل األســــرة، و . 12لألطفال أفضــــل ويةونتائج تغذصــــحية بقدر أكرب 

 .طفالاألاألغذية ورفاه على هذا الدخل 

يف القطاعني العام واخلاص املعنية رفيعة املســتوى ال اتوعلى الصــعيد العاملي، ازداد متثيل املرأة يف هيئات صــنع القرار  -31
ا يف العديد من البلدان. بيد أنه ألمن الغذائي والتغذية، اب امســتوى األســرة وعلى ال يزال منخفضــً عدة ، هناك أيضــً
ى املوارد علصــــــول ، واحلتقاســــــم العمل وتوزيعهعلى ســــــبيل املثال  -ابألمن الغذائي والتغذية تتعلق رارات رئيســــــية ق

والرابطات واملشــــــــاركة يف رابطات املنتجني  ،اإلنتاجية واملالية والتحكم فيها، واملشــــــــاركة يف األنشــــــــطة املدرة للدخل
على و األدوار اجلنسانية واألعراف االجتماعية واملمارسات التمييزية. بعالقات القوة غري املتكافئة و  تتأثر – اجملتمعية

امللقى بسبب أدوارها املتعددة وعبء العمل الثقيل  وذلك تواجه املرأة الريفية العديد من العقبات، ،وجه اخلصوص
 دور املرأة والرجل يف اجملتمع.إىل التقليدية  ةالنظر واستمرار على عاتقها 

يف بشــــــكل كامل  تهاومشــــــاركة يقياد أدواراملرأة  توّيل أخطر العوائق اليت حتول دون أحد املرأة ويشــــــكل العنف حبق  -32
التعليم وعبء العمل الثقيل، مبا يف  احلصــــــــــول علىإىل جانب عوامل أخرى، مثل التمييز وحمدودية و احلياة العامة. 

يف  ةشـــاركاملالكاملة و  اقدراهتمن الكشـــف عن  امينعه املرأةفإن العنف حبق والعمل املنزيل،  املأجورذلك العمل غري 
العنف القائم على كما أن اجملتمع مبا يتماشى مع التشريعات الوطنية وصكوك حقوق اإلنسان املتفق عليها عاملًيا.  

 يف مجيع البلدان.مستمر رأة نوع اجلنس حبق امل

 هي:ف املطروحة للنقاش جماالت السياساتأما  -33
 ن خالل التدريب وبناء القدرات.دعم الدور القيادي للمرأة م )1(
من أجل ضــمان متثيل املرأة يف املناصــب تطبيق تدابري التمييز اإلجيايب، مثل احلصــص حبســب نوع اجلنس  )2(

 القيادية يف القطاعني العام واخلاص واملنظمات اجملتمعية.
االجتماعي احلراك ودور  االعرتاف أبمهية االرتباط الذايتتعزيز املنظمات النسائية والعمل اجلماعي النسائي.  )3(

 على مجيع املستو�ت. اتصنع القرار  جمال والفتيات يف املرأةتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  الرامي إىل
 .نوع اجلنساالجتماعية التمييزية والتصدي للعنف القائم على  األعرافتغيري  )4(

 
 ملرأةالروابط بني األمن الغذائي والتغذية والعنف والتمييز ضد ا 3-2
 

ا أمام تنميتهن البشرية ا كبريً عائقً  تهنوسالم هنوالفتيات وانعدام أمناملرأة  ضدميثل التمييز والعنف بيان املشكلة:  -34
ابلنســـــبة ألمن الغذائي اعلى مســـــتوى  كبرية  ينطوي على كلفةهو أمر و  ،هلاوالفرص املتاحة املرأة حياة ورســـــم معامل 

هو مظهر اجلنس العنف القائم على نوع و تمعاهتن والتنمية االقتصـــــــــــــــادية. وجماحمللية أســـــــــــــــرهن وجمتمعاهتن إليهن و 

                                                            
12  ?sensitive agriculture program-Is women's empowerment a pathway to improving child nutrition outcomes in a nutrition ،

 .2019، املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية

https://www.ifpri.org/publication/womens-empowerment-pathway-improving-child-nutrition-outcomes-nutrition-sensitive
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يف اليت تعيش  وتتعرض املرأة. األســـــاســـــية قوق اإلنســـــانحلمتطرف من مظاهر عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني وانتهاك 
 .13العنفخطر لدرجة أكرب من أو الكوارث النزاعات سياقات 

يف الواقع، تســـــتمر أشـــــكال متعددة من لكن يع أشـــــكال العنف. و حياة خالية من مجعيش ولكل إنســـــان احلق يف  -35
أحــد أكثر أشـــــــــــــــكــال انتهــاكــات حقوق وهو ، انبلــدالوالفتيــات يف كــل اجلنس حبق املرأة العنف القــائم على نوع 

 .عنه جيري اإلبالغوقلما اإلنسان انتشارًا 

من النســــــــاء يف مجيع أحناء العامل قد تعرضــــــــن  املائةيف  35إن إذ مشــــــــكلة عاملية،  نوع اجلنسالعنف القائم على  يعدّ و  -36
 املرأةكما أن .  14للعنف اجلســـدي و/أو اجلنســـي من الشـــريك احلميم أو العنف اجلنســـي من غري الشـــريك يف حياهتن

والنساء  ،�ً قسر  نيدواملشر ، ودينية إثنيةإىل أقليات  نياملنتمواألشخاص  ،والشعوب األصلية ،ذوات اإلعاقة والفتيات
 .أكرب من العنفخلطر  هم عرضة ،جتماعيواال قتصادياال يعانني من احلرمان اللوايت والنساء ،املهاجرات والفتيات

كرامتها و  ،والعاطفية والعقليةاجلســـــــــــــدية املرأة صـــــــــــــحة إىل تقويض شـــــــــــــديد لس اجلنالعنف القائم على نوع  ويؤدي -37
بثقافة الصـــــــــمت.  احماطً هذا العنف بقى يا ما ، مما يؤدي يف بعض األحيان إىل وفاة املرأة. ومع ذلك، غالبً ورفاهها

بقدرهتن على االســــــــــتفادة من  يضــــــــــرّ و والفتيات يف ســــــــــنواهتن اإلنتاجية واإلجنابية،  املرأةيؤثر يف املقام األول على و 
 رعاية،للومقدمات  أجوراتمحتســـــني مســـــامهتهن يف األمن الغذائي والتغذية، بوصـــــفهن عامالت من أجل الفرص 
 ض واإلصابة والوصم.بسبب املر  وذلك

ويعزز العنف القــائم على نوع اجلنس احللقــة املفرغــة للفقر وانعــدام األمن الغــذائي. ويؤثر هــذا العنف املتجــذر يف  -38
على مجيع  الثقافات والطبقات االجتماعيةيف شـــــــــــــــىت املوجودة االجتماعية الضـــــــــــــــارة والصـــــــــــــــور النمطية األعراف 
 ضحا� وأسرهم وجمتمعاهتم واقتصاداهتم.لابلنسبة إىل اابهظة كلفته ، و اجملتمعات

، إىل تفاقم واجلوائحوغالًبا ما تؤدي األزمات اإلنســـــــانية، مبا يف ذلك تلك الناجتة عن تغري املناخ والنزاعات والكوارث  -39
الضــــعف وخماطر العديد من أشــــكال العنف اجلنســــي والعنف القائم وأوجه أوجه عدم املســــاواة الكامنة بني اجلنســــني 

إىل ز�دة انتشــار  19-كوفيدعلى ســبيل املثال، أدى الضــغط االجتماعي واالقتصــادي الناجم عن  و . اجلنس نوععلى 
ج اتباع �ُ وذلك عن طريق ، ينبغي إيالء االهتمام ملنع العنف والتصــــــــــــدي له منذ بداية األزمات، وهلذاالعنف املنزيل. 

 يعانني من أشكال متعددة من التمييز. اللوايت إيالء اهتمام خاص للنساء األكثر حرما�ً و  تركز على الناجني

اليومية، مثل  ااالضـــــطالع مبســـــؤولياهتإابن العنف ة الريفي املرأة، غالًبا ما تواجه  للعمليناتقســـــيم اجلنســـــالبســـــبب و  -40
 اجتيازعلى املرأة  وقلة خشــــــــــب الوقودشــــــــــح املياه ُجيرب يف كثري من األحيان، و الوقود. مجع خشــــــــــب املياه و  جلب

إىل يفضـــــــي ميكن النعدام األمن الغذائي حبد ذاته أن و لعنف. ابشـــــــكل أكرب خلطر  اطويلة، مما يعرضـــــــه مســـــــافات
األولوية  املرأةيف ســـــــــــــــياقات الندرة، غالًبا ما تعطي و تفاقم التوترات داخل األســـــــــــــــرة، مما يؤدي إىل العنف املنزيل. 

، من األغذية اومتناوهل يةالغذائية اليوم اجباهتلالحتياجات الغذائية ألفراد األســـــــــــــــرة اآلخرين، مما يقلل من عدد و 
عدم التغذوي. كما ميكن أن يؤدي تزايد الفقر وانعدام األمن الغذائي و  وضـــــــعهاعلى  اضـــــــارً  اأتثريً  يؤثراألمر الذي 

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

agriculture sector ،2018، منظمة األغذية والزراعة. 
14  Based Violence (Violence Against Women and Girls)-Gender ،2019، البنك الدويل. 

http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
https://www.worldbank.org/en/topic/socialsustainability/brief/violence-against-women-and-girls
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آاثر وهو أمر له لفتيات، دى املبكر لحاالت احلمل و واملبكر الدخل إىل ز�دة خماطر الزواج القســــــــــــــري اســــــــــــــتقرار 
 .وتنميتهنعلى صحتهن وتعليمهن  مدمرة

ســــلبية من أجل أتقلم اســــرتاتيجيات اعتماد بدافع الضــــرورة، وخاصــــة يف ســــياقات األزمات، إىل  املرأةوقد تضــــطر  -41
ويزيد من ملزيد من العنف  وهو ما يعرضــــها، األغذيةشــــراء من أجل اجلنس مقابل املال ممارســــة يف  وتنخرطالبقاء، 

 وحدوث ،ااألمراض املنقولة جنســــــــــيً ســــــــــوى ذلك من اإليدز و  /املناعة البشــــــــــرية  فريوس نقصب إمكانية اإلصــــــــــابة
 حاالت احلمل غري املقصود.

لتنفيذ الكامل التفاقية القضــــــــــــــاء امن أجل اجلهود  تكثيفال بد من ، القائم على نوع اجلنسوبغية مكافحة العنف  -42
 اجلنســـني ومتكني املرأة واحرتام حقوق أســـاســـي لضـــمان املســـاواة بنيكصـــك   15على مجيع أشـــكال التمييز ضـــد املرأة

 .اإلنسان

 هي:ف املطروحة للنقاش تاجماالت السياسأما  -43
يف ، مبا يف ذلك املمارســات الضــارة ،والفتيات املرأةمجيع أشــكال العنف ضــد  منع ودعم القضــاء على )1(

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

دمات اخلتقدمي من أجل  الالزمةالقدرات املؤســـــــســـــــية  ىل جانبإوإنفاذها، القوانني والســـــياســـــات العامة  )2(
لقضـــاء على العنف اهبدف لرجال والفتيان الفائدة  مبا يف ذلك ،وتدخالت تغيري الســـلوكاجليدة األســـاســـية 

 اجلنس.ى نوع اجلنسي والعنف القائم عل
ــــياقات األزمات، )3( ـ ــــتفيدات منذ البداية، ترمي إىل تدابري  اختاذ يف ســ ـ ـــــالمة املســ ـــــمان أمن وســ وتعزيز ضــ

 محايتهن وكرامتهن وسالمتهن، مع إيالء اهتمام خاص للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
جلنسي والعنف القائم د وتدمي العنف االيت تولّ يف اجملتمع األعراف والقوالب النمطية على تغيريات إدخال  )4(

 ز الذكورية اإلجيابية والقضاء على املمارسات الضارة.ي، وتعز اجلنسعلى نوع 
 
 احلصول على التعليم وبناء القدرات والتدريب واملعرفة واملعلومات 3-3
 

الغذائية  مناطاألوالفتيات ارتباطًا إجيابًيا ابحلد من ســــــوء تغذية األطفال وحتســــــني  املرأةيرتبط تعليم : املشــــكلة بيان -44
، ما خيص احلصــول على التعليم يف املاضــية الســنوات العشــرين مرالتقدم الكبري الذي مت إحرازه على رغم 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.  ع أنّ م ، من األمينيمليو�ً  750 من أصل ثلثنيالتشكل النساء و 
غالًبا ما تتمتع النساء و نة. أساليب وممارسات زراعية حمسّ د العتماتجات حيد نقص التعليم والتدريب من فرص املنِ و 

ا إبمكانية حمدودة  على اختاذ خيارات جتارية ما يؤثر على قدرهتن وهو معلومات الســــــــــوق، للحصــــــــــول على أيضــــــــــً
 .عامالت يف التجارةو جات ورائدات أعمال إمكا�هتن كمنتِ  وحتقيقمستنرية 

                                                            
  ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx/https://www.ohchr.org/AR، القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة اتفاقية  15

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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املســــتمرة عدم املســــاواة أوجه زال تأولو�ت التنمية اإلســــرتاتيجية. ومع ذلك، ال  ىحدإتعليم النســــاء والفتيات  يُعدّ  -45
معــدل التحــاق الفتيــات  ديز ومل . عــاملؤثر على حيــاة ماليني النســــــــــــــــاء والفتيــات يف مجيع أحنــاء التالتعليم جمــال يف 

يف  88إىل  78من  ،عشر نقاط مئويةمبقدار  املاضية إّال  اخلمس والعشرين ابملدارس االبتدائية على مدى السنوات
املعدل، لن تتمكن مجيع الفتيات من االلتحاق ابملدارس . وهبذا 16املائة، أي أقل من نصـــــــــــــــف نقطة يف الســـــــــــــــنة

 .2050ام  يف عاالبتدائية إّال 

ممارسات غذائية يعتمدن ا ، كمأكثر دراية ابلتغذيةكو�ن إىل   طولصلن على سنوات تعليم أحي للوايتاومتيل النساء  -46
وتزيد . 17وكسب دخل أعلى لنظاميايف سوق العمل مشاركتهن  احتمال زيديو . نهوأسر  نأنفسهمن أجل أفضل 

كل هذه ميكن أن تســـــــاعد  و . يف املائة 20-10ة بنســـــــبة كل ســـــــنة إضـــــــافية يف املدرســـــــة االبتدائيأجور الفتيات مع  
 الفقر واجلوع وسوء التغذية. لقةحانتشال األسر واجملتمعات والبلدان من على العوامل جمتمعة 

ويرتبط تعليم الفتيات ابآلفاق االقتصـــــــــادية واالجتماعية املســـــــــتقبلية. ومع ذلك، يف العديد من مناطق العامل، يُنظر  -47
إحراز تقدم كبري يف تقليص  قابلمعالوة على ذلك، يف و . الفتيانات على أنه أقل أمهية من تعليم إىل تعليم الفتي

بني املناطق الريفية واحلضـــــرية، مما يرتك الفتيات  ارخةصـــــ أوجه تباينالفجوة بني اجلنســـــني يف التعليم، ال تزال هناك 
واحلمل تشـــــــــــــــمل العقبات الفقر وزواج األطفال والزواج  يان،ح. ويف كثري من األأكثر حرما�ً وضـــــــــــــــع الريفيات يف 

البنية التحتية املدرسية والبيئة غري اآلمنة والقوانني والسياسات التمييزية واألعراف االجتماعية  مالءمةوعدم  يناملبكر 
لى أتثريات ع 19-جائحة كوفيد نطويتإضـــــــــــــــافة إىل ذلك، و والقوالب النمطية القائمة على نوع اجلنس والعنف. 

 للغاية على تعليم الفتيات. سلبية

، واملعارفلى املعلومات عصـــــــــول اإلملام ابلقراءة والكتابة من قدرة املرأة على احلالتعليم و اخنفاض مســـــــــتو�ت  وحيدّ  -48
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 ابياءة والكتابة لقر اإلملام ابإىل أن 
. احملســـــنة اســـــتخدام أصـــــناف احملاصـــــيل واألمسدة ، مبا يف ذلك ز�دة احتمالنتاج احملاصـــــيلاحملســـــنة إلســـــاليب األو 
ا بقدرة تفاوضـــــــية أكرب و  هات الفاعلة يف ســـــــالســـــــل القيمة لتعامل مع اجلمن أجل ايتمتع املزارعون املتعلمون أيضـــــــً

بة إىللى املعلومات أدوات عصـــــــــــــــول واحل ارفبناء القدرات والتدريب واملع وميثلالزراعية.   ابلغة األمهية ابلنســـــــــــــــ
 اختاذ خيارات مستنرية.من أجل والتاجرات ملنِتجات والعامالت ورائدات األعمال ا

مما جمموعة حمدودة  وجودالتعليم الزراعي العايل جمال لنساء يف النسبة املئوية املنخفضة لتعين  ويف كثري من األحيان، -49
 ونباحثوالالســـــــــياســـــــــات.  اتوصـــــــــانع اتواملخطط اتوالباحث يف جمال الزراعة اتمن املرشـــــــــدات والفني هو متوفر

صــــفوفهم  يفمجيع 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�ً  اتعليم ما بعد الثانوي والتعليم العايل دورً التؤدي اخلرجيات من ســــــــــو . عدد الباحثني ربعيشــــــــــكلن أقل من 

 .النظم الغذائيةشىت يف إىل املؤسسات ومعارفها نقل واقع املرأة 
                                                            

 .2020، اليونسكو، املاضية 25اخنفاض الفجوة بني اجلنسني إىل النصف يف جمال االلتحاق ابملدارس االبتدائية يف السنوات الـ   16
17  Missed Opportunities: the High Cost of not Educating Girls ،الصـــــــــندوق االســـــــــتثماري لألطفال، الشـــــــــراكة العاملية من أجل التعليم .

 .2018ماالال، البنك الدويل،  صندوق

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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 هي:فاملطروحة للنقاش  جماالت السياساتا مأ -50
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 اوصـــول إىل املعوالتدريب وال
 .آفاقهاوتوسع من  اجلنسانيةاألعراف االجتماعية تناهض ج للصور والربامج اليت يرتو ال

ية أكثر من أجل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتقدمي نتائج تعليم التعليمية املراعية للمنظور اجلنساين النظم )2(
 إنصافًا للفتيات والفتيان من خالل بيئات تعليمية آمنة وصحية.

رس الثــانويــة ومــا بعــدهــا، االلتحــاق ابملــدعلى ا إيالء األولويــة للجهود املبــذولــة من أجــل دعم الفتيــات )3(
التعليم العايل اللتحاق ابملدرســـــــــــــــة والبقاء فيها، والتســـــــــــــــجيل يف من أجل اومعاجلة القيود اليت يواجهنها 

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

 برامج الزراعة والتغذية. النسائية يف
 

ـــــبة، مبا يف ذلك االبتكارات القائمة على تكنولوجيا  3-4 ـ ـ ـ ـ ــــــول على التكنولوجيات املناســ ـ ـ ـ املعلومات احلصــ
 واالتصاالت واالبتكارات الرقمية

 
التقدم يف املســــــاواة بني لة ا عجعتســــــرّ أن ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت والثورة الرقمية  بيان املشــــكلة: -51

نوع اجلنســني ومتكني املرأة يف العديد من اجملاالت، مثل التعليم والتوظيف ور�دة األعمال، ومنع العنف القائم على 
لمجتمعات لمرآة هي بل ، من الناحية اجلنســــانيةليســــت حمايدة التكنولوجيات . ومع ذلك، فإن جلنس ومكافحتها

جين إمكا�ت التحول واحلماية من من أجل يعد تطبيق منظور جنســـــــــــــــاين أمرًا ابلغ األمهية و اليت تقوم بتحويلها. 
من أجل بذل اجلهود وال بد من  اء والفتيات.لنســـــــــــــــتطرحها التكنولوجيات أمام ااملخاطر احملتملة اليت ميكن أن 

 لتغلب على الفجوة الرقمية املتعلقة بنوع اجلنس.ا
من خالل موارد فكثرية.   بطرق 18املرأةالرقميــة والتكنولوجيــات وميكن أن تفيــد تكنولوجيــا املعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت  -52

 وفرص العملقتصــــــــــــــادية االفرص الرات و االئتمان وبناء القد احلصــــــــــــــول علىعلى اإلنرتنت، ميكن للمرأة  املعلومات
يف اجملتمعات الريفية والنائية على الوصـــول إىل  النســـاء ميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــاالت أن تســـاعدو 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 وسيطًاة أي حتويالت نقدي

أخرى،  قبطر ا كان إبمكا�ا احلصـــــول عليها لومات مهمة ملميكن للمرأة أن تتلقى مع، الرســـــائل الرقمية وعن طريق -53
 اخلاصـــــــــــةاملعلومات  املنتجات و ما يتعلق ابلرعاية الصـــــــــــحية أو الزراعة، مبا يف ذلك تســـــــــــعري 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.  ملشــــــــــــــورةاخدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــــــــــاالت ال ميكن أن حتل حمل 

                                                            
18Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies (ICTs) for agriculture  -Gender and ICTs  

and rural development 2018اعة، . منظمة األغذية والزر. 

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
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ليت ميكن أن ا) املتنقلة ابألجهزة لاملفعّ  وتنظيم إجراءات اإلدارة املختلفة (مثل الري 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  -54
ومن خالل الرســــــــائل املتعلقة عواقب االجتماعية واالقتصــــــــادية. ما خيفف من الوهو ، 19-كوفيدجائحة  إابن 

ا  هلذه التكنولوجيات واحللول ميكن ،ابلكوارث تســـاعد املرأة أن و  وأمنهايف ز�دة ســـالمة املرأة أن تســـاهم أيضـــً
 .هتاوأسر نفسها على محاية 

ا إىل تفاقم التكنولوجيات ميكن أن تؤدي و  -55 ة بني اجلنســـــني يف النظم الغذائية عدم املســـــاواة القائمأوجه الرقمية أيضـــــً
للفجوة الرقمية اليت تؤثر على قدرة  االهتمام ينبغي إيالءو إيالء االهتمام الكايف للجوانب اجلنســـــــــــــــانية. جيِر إذا مل 

 العصر الرقمي.اليت يتيحها فرص الالناس على املشاركة واغتنام 

وتتعرض عرب املناطق وبني النساء والرجال. الت تكنولوجيا املعلومات واالتصالى عصول احل تفاوت كبري يفهناك و  -56
الوصـــول إىل من أجل عقبات كبرية  اجهوتو  تمييز ثالثي (رقمي وجنســـاين وريفي)ليف املناطق الريفية أو النائية  املرأة

ملام الرقمي اإلمســـتوى واخنفاض  الكلفةعلى حتمل  قدرهتابســـبب عدم وذلك الرقمية واســـتخدامها، التكنولوجيات 
يف البلدان املنخفضة واملتوسطة هلاتف حممول امتالك النساء  احتمال يف الوقت احلايليقّل و واألعراف االجتماعية. 

 23بنسبة فتقل األجهزة احملمولة  ربعوصوهلن إىل اإلنرتنت  أما احتمال ؛لرجالمقارنة ابيف املائة  10الدخل بنسبة 
التعليم ومســـــــــــــــتوى اإلملام ابلقراءة والكتابة واملهارات منها  ة متنوعة من العواملبســـــــــــــــبب جمموعوذلك يف املائة، 

معاجلة على وجه الســــــرعة  ويتعنيتوافر الوقت واملوارد. ومدى القوة غري املتكافئة يف شــــــبكات التســــــويق عالقات و 
فوائد تكنولوجيا  تكنولوجيا املعلومات واالتصـــــاالت إذا أرد� حتقيق احلصـــــول علىبني اجلنســـــني يف القائمة الفجوة 

 .املرأةملساواة بني اجلنسني ومتكني ا ما خيص يف املعلومات واالتصاالت

ا خماطر وحتد�ت جديدة، و  -57 أشـــــكال جديدة من العنف القائم على نوع مثل عالوة على ذلك، جتلب الرقمنة أيضـــــً
ودعم التحول الرقمي  ،اجلنســـــــــــــني الفجوة الرقمية بني يهاتســـــــــــــتند إل اهليكلية اليتالعوائق من املهم معاجلة و . اجلنس

شـــــــبكة على ماية حقوق اإلنســـــــان، ســـــــواء القيام يف الوقت ذاته حبالشـــــــامل والعادل، وحتقيق الفوائد للجميع، مع 
 ومحاية البيا�ت. ،يسوده السالم واألمانسيرباين فضاء وجود أو خارجها، وضمان اإلنرتنت 

 هي:فاملطروحة للنقاش  جماالت السياساتما أ -58
ليم وآمن وميســور الكلفة على ة والفتياتأاملر حصــول  )1( إىل املناطق الريفية يصـــل  اتصــال رقمي متاح وســ

 هبدف سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني.، والنائية
بعد تُ والقوالب النمطية اجلنســــــــــــانية اليت  للمعايريوالتصــــــــــــدي حمو األمية الرقمية للفتيات يف جمال التعليم،  )2(

 .النساء والفتيات عن التكنولوجيا
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(
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 التمكني االقتصادي للمرأة يف سياق النظم الغذائية 3-5
 

اليت يرافقها عدم املســاواة القانونية أوجه . ومع ذلك، فإن يف النظم الغذائية لةعاف ارًاو املرأة أد تؤدي بيان املشــكلة: -59
أقل  عائداتى األطر املؤســســية واألعراف االجتماعية واملمارســات الثقافية تؤدي إىل حصــول النســاء عليف  التمييز

ســــالســــل القيمة. ويؤثر ذلك ســــلًبا على طول النظم الغذائية و يف على املوارد الطبيعية واألصــــول اإلنتاجية وعملهن 
يؤثر نقص و األداء العـــام لســـــــــــــــالســـــــــــــــــل اإلنتـــاج. على ر�دة األعمـــال و املتعلقـــة باإلنتـــاجيـــة و املرأة على إمكـــا�ت 

املالية واملعلومات اليت تدعم  ملشــــــورة واخلدماتاخدمات ول على واحلصــــــاملناســــــبة التكنولوجيات االســــــتثمارات يف 
 على األمن الغذائي والتغذية لألسر املعيشية. اسلبيً أتثريًا الريفي والزراعي  نيأنشطة املرأة وإنتاجيتها يف القطاع

نظم الغذائية من عدم املســـــــاواة بني اجلنســـــــني يف الأوجه  تقلللنظم الغذائية. ومع ذلك، املرأة بفعالية يف اوتشـــــــارك  -60
حتد على ســــــــبيل املثال ال احلصــــــــر، فهي و والفتيات على حتقيق إمكا�هتن الكاملة وحتقيق هذا التحول. املرأة قدرة 

صـــــــوهتا يف إمساع مشـــــــاركة املرأة و و  ؛على إدارة املخاطر هتاوقدر  تهاإنتاجيمن وصـــــــول املرأة إىل املوارد، مما يؤثر على 
على الوقت والطاقة الالزمني املرأة وحصـــول  ؛االزراعة الذكية مناخيً اعتماد لك قلة وينتج عن ذ جمموعات املزارعني،

تؤثر أوجه و والتنقل والتحصــــــيل العلمي.  ما حيد من مســــــامهتها يف دخل األســــــرةوهو ، املأجورةاألنشــــــطة من أجل 
حتســـــني اســـــتدامة النظم من أجل ولة ا على اجلهود املبذا ســـــلبيً أتثريً تولدها عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني والقيود اليت 

 الغذائية واألمن الغذائي والتغذية.

ا للعالقات القائمة بني اجلنســــــــني ا دقيقً لجنســــــــني فهمً املنصــــــــفة لويتطلب تعزيز النظم الغذائية وســــــــالســــــــل القيمة  -61
عليهم يع املوارد وتوز وقدرهتم التفاوضـــــــية أدوار الرجال والنســـــــاء ومســـــــؤولياهتم  هذه العالقات والطريقة اليت حتدد هبا

، مبا يف ذلك الدخل، إىل األغذيةمن الزراعة وإنتاج جينو�ا والفوائد اليت  اتلقرار ل هموصــــــــنع بينهم لالعم وتقســــــــيم
على يتطلب حتســني التدخالت تطبيق حتليل جنســاين و وتغيريها. من أجل التصــدي هلا  ةنب تصــميم برامج فعالاج

الرتكيز على عمليات اإلنتاج واملعاجلة و ماعي وبيئي وثقايف حمدد، ســــــــــالســــــــــل القيمة، يف ســــــــــياق قانوين واجت طول
 والتخزين والنقل والتوزيع والبيع ابلتجزئة من منظور جنساين.

من األكثر رحبية  الدوائريف  بشــــــكل كاملوســــــيضــــــمن التحليل حتديد القيود اليت حتد من دخول املرأة ومشــــــاركتها  -62
من خلفيات اجتماعية واقتصـــادية خمتلفة وأولو�هتا املرأة احتياجات بار بعني االعتجيب أن تؤخذ و ســـلســـلة القيمة. 

 احتمال قلّ ية الريفية اليت واإلعاقة والوضـــــــــــــــع االقتصـــــــــــــــادي)، مع إيالء اهتمام خاص للمرأ واإلثنية(مثل العمر 
كون يف ذلك إىل   ويُعزى الســبب .والغذائية مقارنة ابلرجالة يالزراعســالســل القيمة من االســتثمارات يف  هتااســتفاد

اخلاصــة  اوغالًبا ما تكون مؤســســاهت، يف كثري من األحيان منخفضــة األجر يف النظم الغذائيةيف وظائف  املرأة تعمل
 .19الربح قليلةصغرية احلجم ويف قطاعات 

ا وهو ، يســـــتهالك األســـــر االمن أجل النســـــاء رها ياليت تدنتاج احملاصـــــيل جيري االحتفاظ إبوغالًبا ما  -63 ما يوفر فرصـــــً
، تشـــــــــري نظاميةلاق غري اســـــــــو رع إىل األاعالوة على ذلك، مع انتقال املنتجات الزراعية من املز و لدخل اهلامشـــــــــي. ل

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

                                                            
تقرير مقّدم من فريق اخلرباء الرفيع املســــــــــــتوى املعين ابألمن الغذائي والتغذية التابع للجنة . 2030األمن الغذائي والتغذية بناء ســــــــــــردية عاملية حنو عام   19

 .2020، األمن الغذائي العاملي

http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
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عالوة على ذلك، حىت لو كانت النســـــــــــــــاء تزرع يف كثري من األحيان و ما يقلل من عائد النســـــــــــــــاء على عملهن. 
وســـالســـل التربيد التغليف مواد االفتقار إىل حماصـــيل بســـتانية عالية القيمة، مثل اخلضـــروات للمراكز احلضـــرية، فإن 

 إىل خسائر كبرية ومكاسب منخفضة. والنقل يؤدي

التكثيف  وينطوي. كثافةمع انتقال أصــــحاب احليازات الصــــغرية إىل نظم زراعية أكثر  تتســــع الفجوة بني اجلنســــني و  -64
لى األصــــــــــــول اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيا عصــــــــــــول ويتطلب احل، رأس املال يف أكرب ضــــــــــــخامةعلى  الزراعي

 ملرأة.اابلنسبة إىل أصعب  أموروهي  ،وتنويع احملاصيلواألسواق 

خدمات االفتقار إىل اخلدمات املالية واملعارف و قها يإن مشـــاركة املرأة يف أنشـــطة جتهيز األغذية املضـــيفة للقيمة يعو  -65
املتعلقة ة و يالقياد املرأة وكذلك مهاراهتدى ا، اليت ميكن أن تبين القدرات الفنية لوالتكنولوجيا والتدريب ملشـــــــــــــــورةا
املشـــــــــــــكلة من خالل تقييد حركة من ما تزيد العوامل االجتماعية والثقافية ا وكثريً  دة األعمال يف النظم الغذائية.ر�ب

التكنولوجيات يؤدي عدم االســــــــتثمار يف و يقلل من قدرهتا على الوصــــــــول إىل األســــــــواق املرحبة. األمر الذي املرأة، 
خســائر حدوث مة، مثل جتفيف احملاصــيل وختزينها ونقلها، إىل والبنية التحتية الريفية والنقل على طول ســلســلة القي

 .األغذية على مستوى

ا يف اتفاقية القضـــــاء على مجيع أشـــــكال التمييز ضـــــد أن حقوق اإلنســـــان اخلاصـــــة ابملرأة منصـــــوص عليها دوليً ع مو  -66
على الوصـــــــــــــــول إىل املوارد اإلنتــاجيــة  العــديــد من القيود القــانونيــة اليت حتــد من قــدرهتــاتواجــه املرأة، ال تزال املرأة 

يف  75، متتعت النساء حبوايل 2019والفرص. وعلى الصعيد العاملي يف عام  يضاواالستفادة منها، مبا يف ذلك األر 
التنقل ومكان العمل  تتضمنعرب جمموعة من املؤشرات وذلك لرجال، اليت متتع هبا افقط من احلقوق القانونية  املائة

عادًة ترتبط احلقوق القانونية املتســـــــــاوية و ج واألبوة ور�دة األعمال واألصـــــــــول واملعاشـــــــــات التقاعدية. واألجر والزوا 
من أجل والتغذية األغذية ابلتايل بز�دة اإلنفاق على ترتبط و ، لنســـــاءابلنســـــبة إىل ابدخل أفضـــــل يف ســـــوق العمل 

 20أنفسهن وأطفاهلن.

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتما أ -67

، فضــــــــًال اهبإىل 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 لالتصـــــــدي  )2( مشـــــاركة املرأة يف 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 لايف التصــــنيع الزراعي 

 . بيئة مواتيةريوفوت تعاونيات ومنظمات املنتجني،ال
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 يت ال، و جنسانًيا

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

empowerment and gender equality 2014الدولية،  لالعم، منظمة. 

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
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 ، مبا يف ذلك األراضياهبوالتحكم  لى املوارد الطبيعيةع صولاحل 3-6
 

أمر  اهبواســــتخدامها والتحكم واخلدمات املوارد الطبيعية واإلنتاجية  لىعصــــول املرأة ح حتســــني إن: بيان املشـــكلة -68
املرأة تؤديها األدوار اإلنتاجية احلامسة اليت رغم و ضــمان املســاواة بني اجلنســني ودعم حقوق املرأة. من أجل وري ضــر 
لى املوارد اإلنتاجية والطبيعية الرئيسية ع صولعدم احلوينطوي . قائمة عدم املساواةأوجه ال تزال النظم الغذائية، يف 

بشـــــــــــــــكل غري  املرأةما تتأثر  وكثريًا. وكفاءته ق املرأة وإنتاجية القطاع الزراعيقو حبأتثري ضـــــــــــــــار على  اهبوالتحكم 
من أجل قدرة مالية أقل  اولديهوفقدان التنوع البيولوجي.  ،والصـــــــــــــــدمات املرتبطة ابملناخ ،متناســـــــــــــــب بتغري املناخ

املعلومات واخلدمات لى ع ويف الوقت املناســـــــــــــبا كافًيا صـــــــــــــوهلحوقد ال يكون ، لتعايف من الصـــــــــــــدمات املناخيةا
يف املــائــة من التنوع  80أ�ــا حتمي نظرًا إىل  املنــاخيــة. وينبغي إيالء اهتمــام خــاص حلقوق الشـــــــــــــــعوب األصـــــــــــــــليــة،

 اأمنهابلنســــــــبة إىل  ةابلغاليت هلا أمهية  ألمهية املوافقة احلرة واملســــــــبقة واملســــــــتنريةكذلك البيولوجي املتبقي يف العامل، و 
 .اافتهوثق االغذائي وسبل عيشه

 يضــــاقيوًدا على الوصــــول إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية، مثل األر يف غالب األحيان والفتيات الريفيات أة املر تواجه  -69
يتمتعون النســـــــــــــــاء والرجال كان إذا  و واملدخالت الزراعية والتمويل واالئتمان واخلدمات اإلرشـــــــــــــــادية والتكنولوجيا. 

يف  30 - 20اإلنتاج الزراعي للمرأة ســتزداد بنســبة  تواخلدمات، فإن غال الوصــول إىل مجيع املواردإمكانية نفس ب
ميكن أن يؤدي هذا إىل و يف املائة.  4 - 2.5الناتج الزراعي اإلمجايل يف البلدان النامية بنســـــــــــــبة  ســـــــــــــيزيداملائة، مما 

 اجلياع يف العامل.من يف املائة  17 - 12اخنفاض بنسبة 

م األرض كأســــــــاس لألمن واملأوى والدخل وســــــــبل العيش. ومع ذلك، ال يتم توزيع يف مجيع أحناء العامل، ُتســــــــتخدو  -70
قوق األرض يف أكثر من نصـــــف حبالتمتع حواجز مســـــتمرة أمام  املرأةوتواجه  ،احلقوق يف األراضـــــي بشـــــكل عادل

 ويقيد عدمهذه احلقوق. تنص على قوانني وســـــــياســـــــات وحيصـــــــل ذلك يف بعض األحيان رغم وجود العامل، بلدان 
 عندماو  .حيازة املرأة لألراضــــي والوصــــول إليها من خيارات إدارهتا واالســــتفادة منها بشــــكل مســــتداماالســــتقرار يف 

وذات نوعية رديئة  مســاحةما تكون قطع أراضــيهن أصــغر  الوصــول إىل األراضــي الزراعية، عادةً من  النســاءتتمكن 
 خدام أقل أماً�.حقوق است ن، وغالًبا ما يكون هلالرجالبقطع أراضي مقارنة 

وإنتاج تربية  والســــــــمكياإلنتاج الزراعي واحليواين  ابلنســــــــبة إىلاألمهية عنصــــــــرًا ابلغ لى املياه عصــــــــول املرأة ح ويعدّ  -71
 - 10مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وتشكل . األسرية واملنزليةألغراض اكذلك ابلنسبة إىل و ، األحياء املائية

متثل و . 21يف األمن الغذائي والتغذوي اليت تســاهمة الرئيســيالعناصــر وهي من  ،عيش العامليةيف املائة من ســبل ال 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 الغاابت ومواردها خدمات خمتلفة تقدم و  -72
، وغالًبا ما ترتبط برفاه األسـرة، مبا يف بتنوع أكربفتتسـم  أةاملر أنشـطة أما و جتارية، مبا يف ذلك اسـتخراج األخشـاب. 

                                                            
 .2020. استدامة العمل. منظمة األغذية والزراعة، (ابللغة اإلنكليزية) 2020حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل   21

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229en/
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األغذية واألدوية  مثلغري اخلشــــــبية، احلرجية تجات ناملالوقود لالســــــتخدام املنزيل، وجمموعة من  خشــــــبذلك مجع 
 علف للماشية.اللألسرة و 

لألراضـــــــي واملياه ومصـــــــايد األمساك واألشـــــــجار واملوارد احلرجية من قبل الرجال التفاضـــــــلية تؤدي االســـــــتخدامات و  -73
عدم مراعاة ميكن أن يؤدي 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 للمرأة يف  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 تؤثر اليت ات شـــــديدة على توافر املوارد الطبيعية، تأثري باملناخ النامجة عن أحداث الطقس وتتســـــبب  -74
ومجع خشـــــــب جلب املياه من أجل إليه حتتاج ، على ســـــــبيل املثال عن طريق ز�دة الوقت الذي املرأةمباشـــــــر على 

عدم املســــــــــــاواة القائمة بني أوجه ويعزى ذلك إىل تغري املناخ على النســــــــــــاء والرجال، وقد خيتلف وقع آاثر . الوقود
الشـــعوب لدى جملتمعات احمللية و يف اأكثر وضـــوًحا  هذه اآلاثر وميكن أن تكون، تعددة األبعاداملنســـني والعوامل اجل

 األصلية.

حتمل مســـــؤوليات إضـــــافية يف إىل  املرأةالكوارث املتعلقة ابملناخ هجرة الذكور إىل اخلارج، تضـــــطر ينتج عن عندما و  -75
غري ما تكون غالًبا إذ  –ألرض ات املتعلقة ابيف اختاذ القرار وبســــــــــلطة حمدودة مناســــــــــبة موارد ر فتو  دونن ماملزرعة 

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

نســبة لمعارف املتعلقة ابلبذور والنبااتت احمللية ذات األمهية احليوية ابلل ةراعيبوصــفها  – املرأةمن املهم أن تشــارك و  -76
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 امةواســـــــتد يةفعالباالســـــــتجابة لتغري املناخ على 

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

الغذائية بســبب النظم حول اســتدامة الزراعة و  اتجية مكانة متزايدة األمهية يف النقاشــهج الزراعية اإليكولو وحتتل النُ  -77
وتؤثر األبعاد االقتصــادية واالجتماعية والبيئية للنظم الغذائية. ومراعاة ، اإلنصــاف�جها الشــمويل وتشــديدها على 

االعرتاف  ســــيؤدي عدمو ســــتدامة الثالثة. على مجيع أبعاد اال املعايري اجلنســــانية وأوجه عدم املســــاواة أتثريًا واضــــًحا
 هذا التأثري.التقليل من شأن إىل ذلك ب

 هي:فاملطروحة للمناقشة  ت السياساتجماالما أ -78

لنســــاء والرجال، بني ااحليازة والوصــــول إىل األراضــــي واملياه ومصــــايد األمساك والغاابت املســـاواة يف حقوق  )1(
 .22بغض النظر عن احلالة املدنية والزوجية للمرأة

                                                            
من الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشـــأن احلوكمة املســـؤولة حليازة األراضـــي ومصـــايد األمساك والغاابت يف ســـياق األ  22

 .2012، جلنة األمن الغذائي العاملي، الوطين

http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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على مجيع املســـــتو�ت، مبا يف ذلك املؤســـــســـــات العرفية، يف إدارة املوارد الطبيعية وحوكمتها  اركة املرأةمشـــــ )2(
 أبمهية املعارف التقليدية واحملاصيل احمللية. واالعرتاف

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

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

 املناخ وعلى املستويني الوطين واحمللي.
 

 واملوارد اإلنتاجية األخرى ملشورةاخدمات و  ةاملدخالت الزراعي 3-6-1
 

 ملشــورةاخدمات  املدخالت واخلدمات الزراعية، مبا يف ذلك علىللحصــول بفرص أقل  املرأةتتمتع  :بيان املشــكلة -79
ا مــا تكون و  ،يف املنــاطق الريفيــة متكيفــة مع غري احلصـــــــــــــــول عليهــا  اتلــك املــدخالت واخلــدمــات اليت ميكنهــغــالبــً

 .املرتبط بذلك اودخله امما يقلل من إنتاجيته ،اوواقعه اجاهتاحتيا
املزارعات، وال ســــيما وتتلقى الزراعية.  ملشــــورةاخدمات لى احلصــــول عمكانية إيف كثري من األحيان إىل  املرأةتفتقر  -80

لى ع صلنحأ�ن سييف كثري من األحيان يُفرتض و . 23، القليل من اإلرشاد الزراعي املباشرصغار منِتجات األغذية
 أزواجهن.عن طريق املعلومات 

هم اســــتخدامات خمتلفة للمحاصــــيل اليت ديول، غالًبا ما يزرع الرجال والنســــاء حماصــــيل خمتلفة و/أو أصــــنافًا خمتلفةو  -81
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 مات ســــــــــــالحتســــــــــــني 
 .24يف برامج الرتبيةاالعتبار 

وهي غري بناء على طول الرجل وقوته وجســــــــــمه،  ،األدوات امليكانيكيةصــــــــــمم معظم األدوات الزراعية، مبا ذلك وتُ  -82
قد ال تتوفر فوعالوة على ذلك،  .قد يكون مضــــرًا هلنّ  اســــتخدامهاإّن و ســــاء، بل من قبل النالســــتخدامها مالئمة 
 .والتجهيزاملرأة يف التجفيف والتخزين اليت تضطلع هبا نشطة األمن أجل امليكنة 

وتعترب الثروة احليوانية من األصــول الرئيســية لألســر الريفية، وغالًبا ما متثل أداة لرتاكم الثروة وعازًال يف حالة األزمات  -83
يشــــارك كل من النســــاء والرجال يف رعاية ، الســــياق الثقايفوحبســــب ألســــر. ابلنســــبة إىل ائيســــًيا للتغذية مصــــدرًا ر و 

 .على نطاق صغري احليوا�ت، وغالًبا ما أتخذ النساء دورًا ابرزًا يف رعاية املاشية والدواجن

ملزارعني وحتســـــــــني نشـــــــــر دعم تعليم امن أجل أبمهية ابلغة  الزراعية البحوثو خدمات اإلرشـــــــــاد الزراعي وتتصـــــــــف  -84
وحتقيق صــــغار منتجي األغذية. لابلنســــبة املعلومات الزراعية وز�دة اإلنتاجية من خالل البحث واألدلة، وال ســــيما 

                                                            
23  der and Rural Advisory Services Assessment ToolThe Gen ،2018، منظمة األغذية والزراعة. 
24  2018 .State of the Knowledge for Gender in Breeding: Case Studies for Practitioners. Lima (Peru). CGIAR Gender and 

Breeding Initiative ة للبحوث الزراعية الدوليةماعة االستشاري، اجل3. ورقة العمل رقم )CGIAR ،(2018. 
initiative-breeding-www.rtb.cgiar.org/gender 

http://www.fao.org/3/CA2693EN/ca2693en.pdf
http://www.rtb.cgiar.org/gender-breeding-initiative
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على النســــاء والرجال  كل من  حصــــولضــــمان أمر أســــاســــي من أجل املمارســــني يف صــــفوف التوازن بني اجلنســــني 
 ومعاجلتها.،  يواجهو�التحد�ت الزراعية اليتاب واالعرتافاملعلومات 

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتما أ -85
صـــــغار منِتجات ا ســـــيمال للمزارعات، و  واملناســـبةاملكيفة املمارســـات والنهج واألدوات والتكنولوجيات  )1(

 .األغذية
ـــورةدمات خ )2( ـــاواة بني اجلنســـــني يف املناطق الرياملتحويلية و الث والتدريبات والبحو  املشــ  فيةراعية للمســ

 .ابملرأةأتخذ بعني االعتبار االحتياجات والقيود اخلاصة اليت 
الســــياســــات اخلاصــــة ابألمن الغذائي إعداد يف مجيع أبعاد  اومنظماهت للمرأةن االخنراط واملشـــاركة الكامال )3(

 .هج املستدامة األخرىوالنُ  امناخيً والزراعة الذكية اإليكولوجية الزراعة ُ�ج والتغذية، مبا يف ذلك 
 

 ياحلصول على اخلدمات املالية ورأس املال االجتماع 3-6-2
 

عائدات املوارد  إىل اخلدمات املالية والشــبكات االجتماعية اخنفاضاملرأة حمدودية وصــول ينتج عن : بيان املشــكلة -86
 . تضطلع هبااليت االستثمارية يف املزارع وإضافة قيمة إىل أنشطة ما بعد اإلنتاج ة املرأةقدر حيد من كما اإلنتاجية،  

اجملزية على طول  تهالمرأة ومشــــاركلرأس املال النقدي عقبة كبرية أمام أنشــــطة ر�دة األعمال  إىل االفتقارويشــــكل  -87
تشمل القيود و . والغذائية النظام الغذائي وسالسل القيمة، من االستثمار يف األراضي إىل األعمال التجارية الزراعية

الســــياســــات والقانونني واألعراف خلدمات املالية مثل االئتمان والتأمني حواجز اعلى املرأة حصــــول املفروضــــة على 
 وإنتاجيتها. مؤسستهاوتنمية متنع املرأة من تطوير الثقافية اليت 

للموارد  امن اســـــــــــــــتخدامه حيدّ وهو ما ، 25اخلدمات املاليةونفاذ حمدودين إىل معرفة  املرأةغالًبا ما يكون لدى و  -88
اشـــــــــرتاطات ضـــــــــمان فهي تواجه ، احلصـــــــــول على هذه اخلدمات لديها إمكانيةعندما يكون و الطبيعية واإلنتاجية. 

تتشــــــــــــابه حىت عندما و لرجال. مقارنة ابومعدالت فائدة أعلى ، ومهًال أقصــــــــــــر الســــــــــــتحقاق القروض، أكثر تقييًدا
األســـواق تيســـره إىل  هانفاذز�دة فرص إىل  أةاملر حتتاج و . اســـتيفائهاغري قادرة على املرأة غالًبا ما تكون  ،املتطلبات

ااخلدمات املالية املصــــممة  إىل وحتويلها حتســــني اإلنتاجية من أجل وذلك اخلاصــــة،  اوظروفه االحتياجاهت خصــــيصــــً
 ، وخاصة األطفال.هتاسر ألرفاه الدخل وسبل عيش حمسنة، واليت بدورها تدعم األمن الغذائي والتغذوي و 

االشــــمول املايل للمرأة عدم  حيدّ و  -89 خماطر الكوارث املتعلقة املتعلق إبدارة التمويل احلصــــول على على  قدرهتامن  أيضــــً
ن يتعرضـــــــــــــــوالفتيات غالًبا ما  املرأةأن  اقعو هذا على الرغم من و ابملناخ والتعايف منها، مبا يف ذلك التأمني الزراعي. 

يف بيع أصـــــوهلن  احتمالفاع إضـــــافة إىل ارتتغري املناخ، يفاقمها للمخاطر الزراعية املتعلقة ابملناخ اليت بشـــــكل أكرب 
 لتعامل مع الصدمات.املقام األول من أجل ا

لى املوارد واخلدمات املادية وغريها من املوارد واخلدمات التكميلية عصول املرأة ويتم حتديد أحد اجلوانب الرئيسية حل -90
ا تكون جمموعات يف الشـــــــــبكات ورأس املال االجتماعي املخصـــــــــص هلا. وغالًبا م إشـــــــــراكهاالضـــــــــرورية من خالل 

                                                            
25  r and financial inclusionGende ،2018، البنك الدويل، الشمول املايل؛ و 2018، منظمة العمل الدولية. 

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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مبن على صـــــــــلة أفضـــــــــل أل�م أكثر من النســـــــــاء املنتجني ووكالء اإلرشـــــــــاد الزراعي ووســـــــــائل النقل متاحة للرجال 
على ســــــبيل املثال، قد و . مقارنة ابلنســــــاء اســــــتخدامهاعند منية األشــــــاكل يواجهود قدرًا اقّل من املو ا هبيتحكمون 

املنتجات الزراعية التجارية، وهو ليت تنقل اشـــاحنات الإىل املدن احمللية على منت  وســـيلة ركوبحيصـــل الرجال على 
يسهلون الوصول إىل األسواق الذي وكالء اإلرشاد الزراعي ويف كثري من األحيان، يكون . املرأةمتاح أمام أمر غري 

 .ضعيف احتمال وه للمرأةأن يتيحوا هذه الروابط  من الذكور، واحتمال واخلدمات

واملنظمات النسائية، مثل النماذج التعاونية، يف إحداث تغيري حقيقي حنو  ءللنساشبكات إرساء وميكن أن يساهم  -91
من خالل تســـــــــــــهيل اجتماع النســـــــــــــاء الريفيات ذوات الدخل املنخفض، وتعزيز وذلك االســـــــــــــتقالل املايل للمرأة، 

نتاجية. ملوارد واخلدمات اإلواحلصـــــول على ا، املعارفالتمكني وتوفري فرص العمل، وحتســـــني ســـــبل العيش، وتبادل 
التجربة أ�ا ميكن أن تنمو لتصــــــبح  أوضــــــحتيف حني أن هذه الشــــــبكات غالًبا ما تبدأ بشــــــكل غري رمسي، فقد و 

صــــــــول على خدمات أفضــــــــل، مما من أجل احلن من التفاوض الفعال مع املوردين وجتار التجزئة هياكل منظمة متكّ 
 .26الريفية ومؤسساهتن هؤالء النساء يدر أرابًحا ملزارع

 هي:ف املطروحة للمناقشة جماالت السياسات امأ -92
ضــمان أكثر مرونة، وبيا�ت بديلة  اشــرتاطاتعلى تنطوي  برامج مالية حمددة لرائدات األعمال الريفيات )1(

املرأة واحتياجات اليت تزرعها اصـــــــــيل احملتقييم خماطر االئتمان، وجداول دفع خمصـــــــــصـــــــــة تناســـــــــب من أجل 
 لديها. التدفق النقدي

املالية لنظم اب مع االعرتاف شبكات االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك التعاونيات،مشاركة املرأة يف ال )2(
لمرأة ني لتالفعالقيادة الاملشـــــــــــــــاركة و إىل االهتمام إيالء ، و ودعم هذه النظم ،ملرأةاليت تعرفها االتقليدية احمللية 

 يف شبكات خمتلطة. وجودها عند
 املايل للمرأة. الشمولمن أجل  سانية والتحيزات اجلنسانيةلحواجز القانونية واملعايري اجلنل التصدي )3(
 الربامج املالية. يف عملية إعداداجلنساين نظور املإدراج  )4(

 
 العمل الالئقلى احلصول عالوصول إىل أسواق العمل و  3-7
 

وغري  ظاميةنوغري  هشــــــةأن يتم توظيف النســــــاء يف وظائف  لرتفع احتماي على الصــــــعيد العاملي، :بيان املشــــكلة -93
حصـــــــــــــــوهلن على  ل احتمالقي، ونتيجة لذلكيف كثري من األحيان كعامالت بدوام جزئي مومسي وعارض. و آمنة، 

احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك التأمني ضد البطالة والتأمني الصحي واستحقاقات األمومة واملعاشات التقاعدية. 
يف فجوات ال، كما أن العاملة ىقو اليف معدالت املشاركة يف توقف التقدم يف سد الفجوة العاملية بني اجلنسني وقد 

أقل من الرجال مقابل العمل  النســـــــــــــاءتكســـــــــــــب  ،ويف كثري من األحيان .ال تزيد املرأة إّال حرما�ً األجور والدخل 
 نفسهن وألسرهن.أليف األمن الغذائي والتغذية مسامهتهن  من ، وابلتايلما حيد من دخوهلنوهو ، ذاته

رفاه اإلنســـان من أجل  ةحيويأمهية  اذ اظروف الكرامة والســـالمة أمرً  اتســـوده ةآمنفرصـــة عمل صـــول على احل ميثل -94
 زيد احتمالي. ومع ذلك، هرب نصف نساء العامل وثالثة أرابع رجالاما يقة ملويدخل يف عداد القوى العا. هئورخا

                                                            
26  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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التمييز يف أشـــــكاله املتعددة ســـــبب يف ذلك إىل ويعزى ال ،عثور على عمل مدفوع األجراملرأة من أجل الأن تكافح 
الرعاية غري مدفوعة األجر، والقيود املفروضـــــــــة على أعمال يف األعمال املنزلية و األعلى  ة املرأةمشـــــــــاركو ، واملتداخلة

عات يف قطا لمرأةاملأجورة لوظائف لاغالًبا ما ترتكز و يف العديد من الســـياقات.  اتعلى اختاذ القرار  اوقدرهت احركته
ميكن أن و . لنظاميايف االقتصــاد غري وكثريًا ما تكون ، 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.

وهو ، املالئمةمن االفتقار إىل تدابري الصحة والسالمة  -مبن فيهم النساء  -ون بشكل عام، يعاين العمال الزراعيو  -95
أكثر املهن خطورة أحد الزراعة ومتثل ما قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت احلوادث واإلصـــــــــــــــاابت واألمراض املميتة. 

الًبا ما تفتقر النســـاء إىل غ ولألســـف،الزراعية واآلالت واملعدات ورعاية املاشـــية. للمواد الكيميائية التعرض بســـبب 
 احلماية االجتماعية. مستحقاتاحلصول على 

الــدخــل  تكميــلمن أجــل أمر ابلغ األمهيــة وهو ، عمــل ريفيــة أقــل خــارج املزارعفرص كــذلــك على   املرأةوحتصــــــــــــــــل  -96
ســـــــــــــني، هذه الفرص، فإ�ا تتأثر يف كثري من األحيان بفجوة األجور بني اجلن تُتاحعندما لكن الزراعي املنخفض. و 

ا يف هذا و  للمرأة يف  الزائدبســـبب الفصـــل القطاعي واملهين والتمثيل وذلك ، املرتفع ســـياقات الدخلهو احلال أيضـــً
، لكثيفة العمالهام امليف  املرأةتوظيف  زيد احتمالييف املناطق الريفية، و . دوامنصـــف بو نخفضـــة األجر املالوظائف 

 األجر اليومي.عوًضا عن أجورهن ابلقطعة فع وُتد ،أقل من الرجال اكسب أجورً تو 

ا من مشــاركة املرأة يف منظمات املتحيزة جنســانيً والقوانني واملمارســات األعراف االجتماعية  حتدّ وإضــافة إىل ذلك،  -97
 مثل النقاابت العمالية.، مؤسسات العمل املنظمو العمال واملنتجني 

على وجه اخلصـــوص، عرضـــة لالســـتغالل الشـــديد يف العمل  ميكن أن يكون املهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون،و  -98
يف حالة املرأة، تتفاقم هذه احلالة بســبب الديناميكيات اجلنســانية وعالقات القوة و وغريه من أشــكال ســوء املعاملة. 

 .واملتداخلةوأشكال الضعف املتعددة 

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتما أ -99
، مبا يف ذلك حقوق املهاجرات وطالبات العاملةملرأة اجور ومحاية حقوق اإلطار القانوين للمساواة يف األ )1(

 اللجوء والالجئات.
 ، واحلد من الفصل يف سوق العمل.لنظامياتعزيز العمل الالئق وانتقال املرأة إىل االقتصاد  )2(
تعزيز العمل الالئق هبدف القطاعات من قبل احلكومات والقطاع اخلاص يف شــىت تدخالت الســياســات  )3(

يف والفتيات لنساء البالغات ابلنسبة إىل ا والغذائيةنظم الزراعية الاألجور املعيشية وحتسني ظروف العمل يف و 
احلواجز وأوجه التمييز القائمة  على والقضـــاء ،لســـالمة واحلماية االجتماعيةلاالهتمام إيالء ســـن العمل، مع 
 على نوع اجلنس.

ملدفوع األجر التوفيق بني العمل  )4( ـــــؤولياا ـ ـ ـ ـ ، وإعادة التوازن بني عمل دفوعة األجراملت الرعاية غري ومســ
بني الرجل واملرأة من خالل الرعاية واألعمال املنزلية غري املدفوعة األجر ومســـــــــــــــؤوليات  املدفوع األجراملرأة 

حتديد أهداف للمهن و ســـياســـات التوظيف الوطنية اليت تعاجل التحد�ت الرئيســـية املتعلقة بتوظيف اإل�ث. 
 رعاية األطفال.لمرافق بوجود تيبات العمل املرنة، والتوظيف ذات تر 
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 والتقليل منها وإعادة توزيعها ملأجورةاغري  ةاملنزلي واألعمالاالعرتاف ابلرعاية  3-8
 

غري  ةاملنزلي واألعمالتعلق ابلرعاية تمســـــــؤوليات كبرية تتحمل املرأة اإلنتاجية، إضـــــــافة إىل األدوار : بيان املشـــــكلة -100
يف اإلحصــــــاءات الوطنية.  يؤخذ بعني االعتباروال ابالعرتاف هذا العمل ويف كثري من األحيان، ال حيظى . أجورةملا
ق قدرهتا على املشـــاركة يف يأعباء ثقيلة على اســـتخدام املرأة لوقتها وتع أجورةاملغري  ةاملنزلي واألعمالتفرض الرعاية و 

إىل ز�دة عبء عمل املرأة، مبا يف ذلك  19-كوفيدجائحة   تيف العديد من البلدان، أدو . مأجورةأنشــــطة إنتاجية 
 التعليم يف املنزل ورعاية املرضى.

ذلك ألمن الغذائي والتغذوي. ويشــــــــمل ابلغ األمهية ابلنســــــــبة إىل ا اأمرً  جورةأواألعمال املنزلية غري املوتعترب الرعاية  -101
واملرضـــى يف األســـرة واجملتمع، والعديد  املســـننيألطفال و ا ةورعايواإلطعام  والتنظيف تجهيزالإعداد الطعام لألســـرة و 

 رفاه اإلنسان واجملتمع ككل.من أجل  من األنشطة األخرى الضرورية

رب ثالثة أضــعاف العمل غري ايف املتوســط، تقوم النســاء مبا يقو تقاســم هذا العمل ابلتســاوي. جيري ومع ذلك، ال  -102
جزء اقتطاع عبًئا ثقيًال على عاتق املرأة من خالل  جورةأاملهذه األنشطة غري رّتب تو الذي يقوم به الرجال.  جورأامل

 حتظىوال يف سوق العمل وعمليات صنع القرار.  جورةأكبري من وقتها وطاقتها وإعاقة مشاركة املرأة يف األنشطة امل
من الناتج احمللي  يف املائة 35تســــاهم يف املتوســــط مبا يعادل أ�ا  عم ابالعرتاف يف كثري من األحيان هذه األنشــــطة
غري  ألعماللحســاب القيمة املالية من أجل تدابري الاختاذ ال بد من و دراســته).  تجر  بلًدا 90أصــل اإلمجايل (من 

 ، وضمان إدراجها يف اإلحصاءات الوطنية.اواالعرتاف هب جورةأامل

 اوالفتيات الريفيات قدرً  املرأةويف ســــياق البنية التحتية احملدودة، تقضــــي  ،نخفضــــة الدخلاملن ويف العديد من البلدا -103
ال تؤدي مثل هذه األعمال املنزلية و . 27لالستخدام املنزيل والزراعيوخشب الوقود املياه جلب  من الوقت يف هائًال 

والفتيات، ال سيما يف السياقات  املرأةض تُعرّ  إىل إبعاد الفتيات عن املدرسة فحسب، بل اليت تستغرق وقًتا طويًال 
ا عبًئا مزدوًجا يتمثل يف أداء األعمال و اهلشـــــــــة، خلطر العنف واالعتداء اجلنســـــــــي.  تواجه العديد من الفتيات أيضـــــــــً

تشــــكل املواقف و نب األنشــــطة الزراعية، وغالًبا ما يعملن ســــاعات أكثر من الفتيان. ااملنزلية داخل أســــرهن، إىل ج
حتســـــــني تقف أمام ية، مثل عدم تقدير تعليم الفتيات وعدم اعتبار األعمال املنزلية كعمل، حتد�ت إضـــــــافية اجملتمع

 حالة الفتيات يف املناطق الريفية.

من  حيو�ً  اأمرً  أجورملابني النســــــاء والرجال وتقليل عمل املرأة غري  جورأاملللعمل غري  املنصــــــفإعادة التوزيع  ثلومت -104
قطاع اخلاص يف للاســـــــــــــــتثمارات عامة وبيئة تنظيمية متكينية وجود إىل تدعو احلاجة و والفتيات.  املرأةكني متأجل 

البنية التحتية الريفية، مبا يف ذلك ، ويف املوفرة للجهداإلنتاجية و والتكنولوجيات واحلماية االجتماعية  الرفاهجماالت 
 .التجهيزوميكنة مهام  ،واحلصول على الكهرابء ،الصحية فةحتسني إمدادات املياه والصرف الصحي ومرافق النظا

غري  ةاملنزلي واألعمالعبء غري متناســب من الرعاية حتت اجلنســانية اليت تضــع املرأة  املعايريتغيري حاجة إىل وهناك  -105
من الرجال فعالة ة مشــاركيتطلب هذا تغيري و  ؛ورعاية األطفال األســريةمن أجل توزيع أكثر إنصــافًا للمهام  جورةأامل

من خالل االســـــتثمار يف مرافق رعاية األطفال وأدوات  ،على ســـــبيل املثال، تؤديه لســـــياســـــة العامة دورلو  والفتيان.

                                                            
 2017-2000. التقــدم احملرز يف جمــال ميــاه الشــــــــــــــرب واإلصــــــــــــــحــاح والنظــافــة العــامــة يف املنــازل 2017منظمــة الصــــــــــــــحــة العــامليــة واليونيســــــــــــــف،   27

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

https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241516235
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تعزيز املســـاواة والتعاون بني اجلنســـني عن اقتصـــاد الرعاية يف إدخال الرجال  وســـيســـفراحلماية االجتماعية املناســـبة. 
 .الطفللدى األم و  صحة والتغذيةالودعم 

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياسات ماأ -106
وإعادة توزيع  جورةأامل غري ةاملنزلي واألعمالما يتعلق بتوزيع الرعاية  يفالتقييدية اجلنسانية  املعايريتغيري  )1(

 بني النساء والرجال. أكثرمنصف  بشكل أجورةاملأعمال الرعاية غري 
 .اورصده اوتقييمه جورةأابألعمال غري امل االعرتاف )2(
ملغري األعمال احلد من  )3( وتوفري ة، احلماية االجتماعيو  ،الرفاهمن خالل االســـــــــــــــتثمارات العامة يف  أجورةا

غري األعمال اليت جتعل  يةاملنزلوالتكنولوجيات  ،والبنية التحتية الريفية، املســـــــــــننيو و ألطفال لرعاية الخدمات 
 .استهالًكا للوقت والطاقةأسهل وأقل  جورةأامل

 ما يتعلق ابألطفال والرعاية املنزلية. يف الرجال والفتيان إشراك )4(
 

 بشأن تغذيتهم وتغذية أسرهم اسرتاتيجية ياراتلقيام خباعلى قدرة النساء والرجال  3-9
 

ـــكلة -107 مجيع أحناء الرجال يف  دىلالنســــــاء منه  دىلانتشــــــار انعدام األمن الغذائي أعلى  معدل كان لقد :بيان املشــ
زادت الفجوة بني اجلنســني يف احلصــول  ،. وعلى املســتوى العاملي2019و 2014 بني عاميالعامل ويف مجيع املناطق 

ضــــــــــــــبط بعد و . 19-كوفيدجائحة  يف ســــــــــــــياق  ال تزداد إّال ســــــــــــــوًءاوقد  ،2019و 2018 األغذية بني عاميعلى 
لتعرض ليف املائة  13بنحو من الرجال  أعلى لمااحتزال لدى النســــــــاء ي ال ،اخلصــــــــائص االجتماعية واالقتصــــــــادية

نعدام األمن الغذائي ال للتعرض يف املائة 27أعلى بنحو  واحتمال ،النعدام األمن الغذائي املعتدل أو الشـــــــــــــــديد
يعكس عدم و  احلصـول على األغذيةما يعكس التمييز على نطاق واسـع يف وهو  ،28الشـديد على املسـتوى العاملي

 والفتيات على تغذية ورفاهية مجيع أفراد األسرة. للمرأةاحلصول على الغذاء الكايف. تؤثر احلالة التغذوية املساواة يف 
بسبب جمموعة من العوامل  ، وذلكلرجال والفتياناب مقارنةً والفتيات من سوء التغذية املرأة أن تعاين  احتمال زيديو  -108

أوجه عدم املســــــــــــاواة االجتماعية واالقتصــــــــــــادية بني الرجال  حتولغالًبا ما و االجتماعية واالقتصــــــــــــادية والبيولوجية. 
 ،العمل اليت تضـــطلع هبادورة حياة املرأة وأنشـــطة  معختتلف االحتياجات البيولوجية و التغذية اجليدة. دون والنســـاء 

ل حلديد ومحض الفوليك واملغذ�ت الدقيقة مثاب ،على ســـــــــــــــبيل املثال ،تتعلقاحتياجات خاصـــــــــــــــة  إذ يكون لديها
فإن السياسات والتدخالت املشرتكة بني القطاعات  ،لذلكو لنساء احلوامل واملراهقات. اإىل ابلنسبة احلديد واليود 

والفتيات هلا أمهية حامسة وال ميكنها حتقيق جناح دائم دون ملرأة دى الاخلاصة  التغذويةدعم االحتياجات الرامية إىل 
 مراعاة هذه العوامل.

لدى وجد تو على احلالة التغذوية لطفلها.  ،أثناء احلمل والرضـــــــــــــاعة الطبيعية خاصـــــــــــــةً  ،ية للمرأةوتؤثر احلالة التغذو  -109
أثناء احلمل أو الرضــــــاعة الطبيعية وعند االخنراط يف عمل يتطلب  ،اا ونوعً كمً   ،إضــــــافيةتغذوية النســــــاء احتياجات 

األجيال متوارثة بني يُنشئ دورة من احلرمان ميكن لسوء التغذية عند النساء احلوامل أو املرضعات أن و . اا بدنيً جهدً 

                                                            
 .2020، حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  28
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الفصول  يفداء األوسوء  ،واألمراض اخلطرية ،ووفيات األطفال ،عند الوالدةاألطفال تزيد من احتمال اخنفاض وزن 
 واخنفاض إنتاجية العمل. ،الدراسية

والرفاه لألســـرة أبكملها بشـــكل  املبادرات اليت تعزز املســـاواة بني اجلنســـني ومتكني املرأة إىل حتســـني التغذية وتفضـــي -110
الروابط اإلجيابية بني متكني املرأة وصــحة  بفضــلن متكني املرأة هو طريق لتحســني التغذية تفيد أبهناك أدلة و كبري. 

ُتظهر بيا�ت مؤشــــر "متكني املرأة يف الزراعة" من خمتلف البلدان وجود عالقة متبادلة بني املؤشــــرات و الطفل واألم. 
الغذائي  النمطمتكني املرأة يف غا� ارتباطًا وثيًقا جبودة  تبطير  ،على ســـــــــــــبيل املثالو ني املرأة والتغذية. املختلفة لتمك

 .لديهاالتنوع الغذائي  بدرجة اوكبريً ا إجيابيً ارتباطًا مشاركتها يف قرارات االئتمان ترتبط و  ،للمرأةاإلمجايل التمكني و 

على املســــــــــامهة يف حتســــــــــني تغذية التمتع ابلقدرة و  هارارات بشــــــــــأن تغذيتاختاذ قمن أجل إىل التمكني  املرأةوحتتاج  -111
ومعاجلة املعايري اجلنســـــانية  ،رف التغذوية الكافيةااملعاحلصـــــول على و  ،الوصـــــول إىل املواردذلك يتطلب و  - هتاأســـــر 

 .يف العملية العادلة الختاذ القرارات األسرية رأيهاإبداء من  هااليت متنع

دور املرأة قد تكون جزًءا من وحتضـــــــــــــــريها  األغذية وشـــــــــــــــرائهانتاج إب القرارات املتعلقة انبويف حني أن بعض جو  -112
 كما أن  ،هذه اجملاالت قدرهتا بشــــــــــأنفيها ممارســــــــــة  االيت ميكنهالســــــــــياقات  ختتلف ،رعايةلل ةالتقليدي كأم ومقدم

إىل التغذوي يل املناهج التقليدية للتثقيف متو . وتنفيذ قدرهتامن االختيار متنعها اهليكلية املعايري وأوجه عدم املساواة 
جيب  ،ملعاجلة هذا األمرو رعاية لألطفال. المع الرتكيز على دور املرأة كأم ومقدمة  ،تعزيز األدوار احلالية للجنســــــــني

 دورًا يف ضمان التغذية الكافية للجميع.الرجال أيًضا  وجوب أن يؤديببرامج التثقيف التغذوي  تعرتفأن 

 هي:فاملطروحة للمناقشة  جماالت السياساتأما  -113
تعزيز القدرة على اختاذ خيارات اســـــــــرتاتيجية من أجل لكل من النســـــــــاء والرجال  رف التغذوية الكافيةااملع )1(

 سرهم.أببشأن التغذية اخلاصة هبم و
ـــــوء تغذية  )2( ـ ــــانية اليت تدمي ســ ـ ـ عادلة العملية الهتن يف اصــــــــــو أإمساع وحتول دون  والفتيات املرأةاملعايري اجلنســ

 .الختاذ القرارات األسرية
ـــــرتكة بني القطاعات )3( ـ ـ ـــــات والتدخالت املشــ ـ ـ ــــياســ ـ ـ ـ  للمرأةاحملددة التغذوية دعم االحتياجات من أجل  الســ

 والفتيات.
 

 احلماية االجتماعية واملساعدة الغذائية والتغذوية 3-10
 

واألخطار الصــدمات من اعية أبي شــكل من أشــكال احلماية االجتمغالبية ســكان العامل ال تتمتع  :بيان املشــكلة -114
احلماية االجتماعية أن تتصـــــــــــــــدى  ملخططاتميكن و . 29يف هذه اجملموعة متثيًال هن األكثر والنســـــــــــــــاء  ،واملخاطر

                                                            
29  Empowering rural women through social protection ،2015، منظمة األغذية والزراعة 

e.pdf4696e/i4696/i3http://www.fao.org/  
 Social Protection and Resilience. Supporting Livelihoods in Protracted Crises and in Fragile andمنظمـــــة األغـــــذيـــــة والزراعـــــة. 

Humanitarian Contexts .2017. 

e.pdf7606e/i7606i/3http://www.fao.org/. 

http://www.fao.org/3/i4696e/i4696e.pdf
http://www.fao.org/3/i7606e/i7606e.pdf
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. 30بدورة حياهتن ومعاجلة انتقال الفقر من جيل إىل جيل، اليت تتعلق املرأة احملددة اليت تواجههاللمخاطر والقيود 
 حتويل العالقات بني اجلنسني. ساهم أيًضا يفتأن  هاميكنكما 

 ،االجتماعي اءإلقصــــاوالتغلب على  ،منع الفقر ن أجلماألســــر واألفراد برامج احلماية االجتماعية ميكن أن تدعم  -115
املرأة  ،يف العديد من األســــــــــرو حياهتم.  فرتة ما يتعلق أبنواع خمتلفة من الصــــــــــدمات والقيود طوال وإدارة املخاطر يف

على  ،للوضــــع الصــــعب ابســــتخدام اســــرتاتيجيات خمتلفة للتكيف وتســــتجيب الصــــدمات قوم ابســــتيعابتاليت هي 
محاية األمن الغذائي ألطفاهلن وأفراد هبدف  ،األصــــــــــولوبيع ســــــــــبيل املثال عن طريق تقليل اســــــــــتهالكهن الغذائي 

 األسرة اآلخرين.

دورة حياهتن وتدعمهن  خاللوالفتيات  املرأةوميكن للحماية االجتماعية أيًضا أن تتصدى للمخاطر اليت تواجهها  -116
دفوعة امل نإجازة الوالديومحاية األمومة و  ،ةإعالة األطفال واألســـــــــــر  تقدميات ،من بني أمور أخرى ،بتدابري تشـــــــــــمل

إضـــافة إىل  ،واملعاشـــات التقاعدية، واحلماية الصـــحيةاحلماية من األمراض و  ،إصـــاابت العمل تحقاتســـمو  ،األجر
الصــــــــحة اجلنســــــــية واإلجنابية واحلقوق  دماتخمبا يف ذلك  ،ة الشــــــــاملةلى اخلدمات الصــــــــحيع الكاملصــــــــول احل

والتأمني ضـــــــــــد البطالة ، 31وفًقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشـــــــــــأن التغطية الصـــــــــــحية الشـــــــــــاملة ،اإلجنابية
 تحسني سوق العمل وسبل العيش.لتدخالت الو 

غري القائمة على و  االشــــــــــــــرتاكات القائمة على(وميكن جملموعة شــــــــــــــاملة من الســــــــــــــياســــــــــــــات والربامج االجتماعية  -117
الرعاية االجتماعية) أن تساهم بشكل كبري يف النهوض ابملساواة بني اجلنسني و  سوق العملب واملتعلقةاالشرتاكات 

تكون احلماية وقد والفتيات.  املرأةيف اجملتمع ومعاجلة األشـــــــــــكال املتعددة واملتداخلة للتمييز واحلرمان اليت تواجهها 
على سبيل املثال  ،العالقات بني اجلنسني وحتويلها إلعادة النظر يفحتويلية ميكن استخدامها أداة االجتماعية أيًضا 

 .جورةأاملعند استخدامها إلعادة توزيع أعمال الرعاية غري 

 ةإجيابيآاثر عن رامج احلماية االجتماعية يف شــــــكل مســــــاعدات غذائية وتغذوية نقدية أو عينية بوميكن أن تســــــفر  -118
لفائدة والتغذية  األغذيةمن  قدر أكرب وأفضـــللى عصـــول على األمن الغذائي والتغذية من خالل إاتحة احل ةمباشـــر 

فإن  ،لذلكو تغذية األطفال. أمهية حامسة ابلنســـــــــــــــبة إىل هلا من احلياة األ�م األلف األوىل و . وأســـــــــــــــرهن النســـــــــــــــاء
والتغذية التكميلية  ،أشهر 6والرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة  ،آلمنةوالوالدة ا ،التدخالت اليت تدعم احلمل الصحي

 هي أمور ابلغة األمهية. ،املغذية املتنوعة

اآلابء ومقدمي الرعاية على  ،وهي واحدة من أكثر برامج احلماية االجتماعية شيوًعا ،التغذية املدرسيةوحتفز برامج  -119
ومنائهم ميكن للوجبات املدرســــية املغذية أن حتســــن منو الطالب و إىل املدرســــة.  ،وخاصــــة الفتيات ،إرســــال األطفال

مع  هاعند تقدمي أكثر صـــــــــــــــحة مدى احلياة ةغذائيأمناط  اختيارميكن أن تؤدي إىل و مهم؛ يوتركيزهم وابلتايل تعل
احملليني من أصـــــــــــحاب  املزارعني/منتجي األغذيةيكون مصـــــــــــدر األغذية املدرســـــــــــية من عندما و . التثقيف التغذوي

 الز�دات يف اإلنتاج احمللي. يشجعميكن أن فإن ذلك  ،جاتوخاصة املزارعات/املنتِ  ،يازات الصغريةاحل

                                                            
، مكتب Elena Camilletti. من إعداد السيدة Social Protection and Its Effects on Gender Equality: A literature reviewاليونسف.   30

 .2020آب /| أغسطسWP-2020-06إينوسنيت للبحوث، ورقة عمل رقم 
-Literature-ualityEq-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   31

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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 هي:ف املطروحة للمناقشة جماالت السياساتما أ -120
شمول على )1( ضفاء ال احملددة لدى الحتياجات التغذوية لاالهتمام إيالء مع  ،برامج احلماية االجتماعية إ

 الفتيات.املرأة و 
والفتيــات وتنوع  املرأةالتحوالت واملخــاطر احملــددة لــدورة حيــاة الجتمــاعيــة اليت تتنــاول برامج احلمــايــة ا )2(

 بناًء على مجع البيا�ت املصنفة حسب اجلنس والعمر. ،املرأةجتارب 
لمشـــــاركة على قدم املســـــاواة يف ل وإاتحة الفرصـــــة ،الغذائية اتمن املســــاعد منصــــفة للجميع ســــتحقاتم )3(

 امج والسياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.الرب وإعداد  اتصنع القرار 
 

 وتطبيقها التوجيهية الطوعية اخلطوطتنفيذ ورصد استخدام  - 4 اجلزء
 
 التوجيهية اخلطوطصياغة السياسات وتنفيذ  4-1
 

لرجال والنســـــاء والفتيان والفتيات يف ســـــياق ل احلقوق املتســـــاويةُتشـــــجَّع احلكومات على الوفاء ابلتزاماهتا بضـــــمان  -121
 إىل سياسات وبرامج واستثمارات وطنية مبوارد بشرية ومالية كافية. هذه االلتزامات ةوترمج ،ن الغذائي والتغذيةاألم

مجيع املســــتو�ت القيام على جلنة األمن الغذائي العاملي على يف وأصــــحاب املصــــلحة عضــــاء األمجيع  تشــــجيعري وجي -122
 اخلطوطنشــــــــــر بدعم وتعزيز  ،األخرى ذات الصــــــــــلةوابلتعاون مع املبادرات واملنصــــــــــات  ،الدوائر اخلاصــــــــــة هبمداخل 

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

 .والتغذية

التوجيهية كأداة الختاذ مبادرات حنو حتقيق املســــــــــاواة بني اجلنســــــــــني اخلطوط اســــــــــتخدام ىل إمدعوة احلكومات  نّ إو  -123
 ،والفتيات يف ســــــــــياق األمن الغذائي والتغذية. ويشــــــــــمل ذلك تنفيذ االســــــــــرتاتيجيات والربامج الوطنية املرأةومتكني 

 ،الســـياســـات وحتســـني اتســـاق ،ز آليات التنســـيقوتعزي ،وتعزيز احلوار الشـــفاف واملفتوح ،وحتديد فرص الســـياســـات
 ،أصــــــحاب املصــــــلحة ةمتعدد وشــــــراكات وعمليات وأطر وإنشــــــاء أو تعزيز منصــــــات ،املبتكرةالتكنولوجيات ودعم 

 .شّد ضعًفاثلي الفئات األمبا يف ذلك مم ،وإشراكهم وتعزيز ودعم مشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني

 
 وتعزيزها بناء القدرة على التنفيذ 4-2
 

من أجل  ،التعاون الدويل واحلث على ،والبشــــــرية الكافية والفنيةع احلكومات بشــــــدة على تعبئة املوارد املالية ُتشــــــجّ  -124
التوجيهية وحتديد األولو�ت حنو تفعيلها ورصـــــدها اخلطوط تنفيذ على ز�دة القدرات البشـــــرية واملؤســـــســـــية للبلدان 
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لألمم املتحدة ووكاالت التعاون التابعة ميكن للوكاالت الفنية و  وطنية واحمللية.على املســــــــتو�ت الدولية واإلقليمية وال
 املساعدة يف هذا الصدد.تقدمي الثنائي وشركاء التنمية اآلخرين 

 
 وتطبيقها التوجيهيةاخلطوط رصد استخدام  4-3
 

يف جمال الســــياســــات ية ولو�ت الوطناألعلى حتديد احلكومات  عشــــجّ تً  ،ابلتشــــاور مع أصــــحاب املصــــلحة املعنيني -125
 دوالقيام عن ،هذه املؤشــــرات بشــــأناهلياكل اإلقليمية واحمللية لإلبالغ  واســــتنهاض ،ذات الصــــلةالوطنية واملؤشــــرات 

وتنفيذ  نظمةلســـياســـات واألالقائمة من أجل تقييم كفاءة اأو تعزيز النظم لرصـــد واإلبالغ لنشـــاء نظم االقتضـــاء، إب
 آاثر سلبية أو فجوات.وجود يف حالة املناسبة  التصحيحيةاإلجراءات 

القــائمــة  املــاليــةالتوجيهيــة يف عملهــا اجلــاري ومواردهــا اخلطوط جلنــة األمن الغــذائي العــاملي على إدراج  شـــــــــــــــّجعتُ و  -126
ألمن اللجنة األمن الغذائي العاملي من أجل على النحو احملدد يف اإلطار االســـرتاتيجي العاملي  ،لرصـــدل املخصـــصـــة

 الغذائي والتغذية.


