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

الرتقاءاابملسااااااواةابنيااجلنسااااانياومتكنيااملرأةاوالفتياتاأمراابل ااأل يةامناأجلاحتقيقارميةاجلنةااألمناالغذائياااإن -1
األمناالغذائياوالتغذيةاللجميع،اواإلعمالااملطرداللحقايفاالعامليا)اللجنة(ااملتمثلةايفاالقضااءاعلىااجلو اوضاماناا

 يفاسياقااألمناالغذائياالوطين.ااغذاءاكاف ا
ومناأجاالاحتوياالاهااذهاالرميااةاإىلاواقعاملموس،اأقرةتااللجنااةايفادورهتااااالسااااااااااااااااادسااااااااااااااااةاواألربعنيااليتاع قاادتايفا -2

خطوطاتوجيهيةاطوعيةابشاأنااملسااواةابنيااجلنسانياومتكنيااملرأةاعناااساتسافراساياساةاا2019أكتوبر/تشارينااألولاا
 .يفاسياقااألمناالغذائياوالتغذيةا)وي شاراإليهاايفاهذهاالوثيقةاابسما"اخلطوطاالتوجيهية"(والفتياتا

امةاوتشاااكلااملسااااواةابنيااجلنسااانياومتكنيااملرأةاوالفتياتاأمرًااأسااااساااًياامناأجلاحتقيقامجيعاأهدافاالتنميةااملساااتد -3
،اومناأجلاضاماناالنظماالغذائيةااملساتدامةااقتصااداًياواجتماعًيااوبياًيا.اوقداأقرا2030خلطةاالتنميةااملساتدامةالعاما

أجلاالتنميةااملساااااااااتدامةامناخاللااعتمادااااناجملتمعاالدويلاأب يةااملسااااااااااواةابنيااجلنسااااااااانياومتكنيااملرأةاوالفتياتام
(.اوساينت اعناحتقيقا5)اهلدفااا2030اتهايفاخطةاالتنميةااملساتدامةالعامااملسااواةابنيااجلنسانياكهدفاقائما داذا

مجيعاأهدافااخلطةاومقاصادها.اوابلتايل،افنناحتقيقاااملسااواةابنيااجلنسانياومتكنيااملرأةاوالفتياتاإساهاماحاسامايفا
 مهماللغاية.ا2030تنفيذاخطةاعامااالتعميمااملنهجياللمساواةابنيااجلنسنيايف

.اومعاكوكابااألر إلطعااماكالاشااااااااااااااخ ايعي اعلىااااألغاذياةاألغاذياةاالعااملياحااليًااامااايكفيامنااوينت انظااماا -4
ذلك،اوبسااااااااابباجمموعةامناالتحدايتااملتنوعة،ايفشااااااااالاعددامتزايدامنااألشاااااااااخا ايفاإعمالاحقهمايفاالغذاءاا

الذيناعانواامنااجلو اااتراوحاعددااألشااااخا اا،2020الكايفاوتلبيةااحتياجاهتمااليوميةاالغذائيةاوالتغذوية.اويفاعاماا
إذااأخاذًنابعنيا،اا2019عااماامقاارناةابمليوًًناتقريبًاااااا161تصااااااااااااااالاإىلاابزايدةاااامليوناشااااااااااااااخ ،اأياا811واا720بنياا

بشاااااكلاغريامتناساااااباعلىاالنسااااااءاوالفتياتااا19-اجائحةاكوفيدرتاثةاأواا1.العتبارااحلدااألعلىامناالزايدةااملتوقعة
ا–ويشااكلااليوماسااوءاالتغذيةا ميعاأشااكالهاااا2التمييزاوعدمااملساااواةابنيااجلنسااني.ويعزىاذلكابشااكلاجزئياإىلا

ي ساااهمايفاالعبءااااالذياالرئيساايالعاملاا-ا أيانق االتغذية،اوالنق ايفااملغذايتاالدقيقة،اوالوزناالزائداوالساامنة
معاجلةاعدماا.اويفاهذااالساااااااااااااياقاالعامليااحلافلاابلتحدايت،اتعداملتوقعالعاملياللمر اواخنفا امتوسااااااااااااا االعمرا

املسااااواةابنيااجلنسااانياوضاااماناحقوقاالنسااااءاوالفتياتاأمرًااملًحااوأكثراأ يةامناأياوق امضاااىامناأجلاحتقيقا
 األمناالغذائياوالتغذيةاللجميع.

بنيااملساواةابنيااجلنسنياواألمناالغذائياوالتغذية.اوليس االقائمةااعةاكبريةامنااألدلةاالرواب ااإلجيابيةااوت ظهراجمموا -5
املساااواةابنيااجلنساانياومتكنياالنساااءاوالفتياتاأمريناأساااسااينياإلعمالاحقوقااإلنسااانافحسااب،ابلا ااضااروراينا

االلحدامن داالطبيعيةااملساتدامةاوالتخفيفامناتغريااملنا اوالتكيفااالفقراوحتقيقاالنمواالقتصاادياوإدارةااملوارااأيضاً
معهاومحايةاالنظمااإليكولوجيةاواحلفاظاعلىاالتنو االبيولوجي.اوميثلامتكنيااملرأةاأحداأكثراالطرقافعاليةالتحسااااااانياا
ا،او ف اكذلكامعدلاا النتائ ااحملققةاعلىاصااااااااعيداالتغذية،الينافق اللنساااااااااءاولكناجلميعاأفرادااألساااااااارةاأيضااااااااً

ساااااااااوءاالتغذيةابنياادوراتوفياتاالرضاااااااااعاو دامناساااااااااوءاالتغذيةالدىااألطفال،ا اايسااااااااااعداابلتايلاعلىاكساااااااااراا
 

ا.ا2021،احالةااألمناالغذائياوالتغذيةايفاالعاملا 1
ا.ا1202،احالةااألمناالغذائياوالتغذيةايفاالعاملا 2
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اااباذاتدابرياالالحتياجاتاالغذائيةاللحواملاواملرضاااااااعاتاألجيال،اإضاااااااافةاإىلاإيالءااهتماماخا ا .اوي طلباأيضاااااااً
وليناالساااتثمارااا3أة،او قوقهاااإل ابية.لتحسااانياصاااحةااألمهات،امعاالعرتافاابلصاااحةااجلنسااايةاواإل ابيةاللمرا

يفاالنسااااااءاوالفتياتاوتعزيزااملسااااااواةابنيااجلنسااااانياومتكنياالنسااااااءاوالفتياتاجمرداأشاااااياءاصاااااحيحةايتعنياالقياماهبااا
 لتحقيقااألمناالغذائياوالتغذية،ابلاهياأشياءاذكيةاينبغياالقياماهبا.

االتعر اللعنفاإىلاعدمااملساااااااواةايفاوانتشاااااااراعدمااملساااااااواةابنيااجلنساااااانياواااا4ويؤدياالتمييزاضااااااداالنساااااااءاوالفتياتا -6
احلصااااولاعلىااألغذية،اإضااااافةاإىلاارتفا امعدلاانتشاااااراانعدامااألمناالغذائياوسااااوءاالتغذيةالدىاالنساااااءاوالفتيات.اا

تتمثلايفااملوقعاوالنو االجتماعياوالعمر.اوقداازدادتاالفجوةابنياااألبعادااوتواجهاالفتياتاالريفياتامسااااااااااوئاثالثيةا
،اومنااملتوقعاأناتتساااااااااعاهذهاالفجوةانظرًااإىلاا20195إىلاعاماا2018حلصاااااااااولاعلىااألغذيةامناعامااجلنسااااااااانيايفااا

احتوائهااعلىااألمناالغذائياوالتغذيةابشاااااااااااكلاسااااااااااال اومتفاوتابنياا والتدابرياالراميةاإىلااا19-اجائحةاكوفيداأتثرياتا
 6اجلنسني.ا

ايفااإجيابًياابزايدةااإلنتاجاوحتسااانياالكفاءةايفاالعديدامناالقطاعات،امباويرتب احتقيقااملسااااواةابنيااجلنسااانياارتباطًااا -7
االايزالنايقوضاااااااااااانااألداءاهبذلكاالزراعة،ايفاحنياأناعدمااملسااااااااااااواةاوالتمييزايفاالوصاااااااااااولاإىلااملوارداوالتحكما

اافعالةابوصفهناعناصرااالقتصادي،ا اايؤدياإىلانتائ ااقتصاديةادونااملستوىااملمكنابلوغه.اوتؤدياالنساءاأدوارًا
وعاااامالتاأبجراورائاااداتاأعماااالاعلىاطولاااواتِجراتفااااعلاااةايفاالنظماالغاااذائياااةاكمزارعااااتاومنتجااااتاوجمهزاتاا

فر االيتا ظىاهبااالرجالاللحصااولاعلىااملوارداالزراعيةاإىلازايدةااالسااالساالاالقيمة.اوساايؤديامنااالنساااءانفنا
اا7يفااملاائاة.اا17-ا12املاائاة،او تمالاأنايقلالامناعاددااجلياا ابنسااااااااااااااباةاااايفاا4-ا5.2إمجاايلااإلنتااجاالزراعيابنسااااااااااااااباةاا

النظماالغذائيةاأمرًااحامسًااابلنساااابةاإىلاالكوكبامناأجلاإطعاماتسااااعةااويشااااكلاتقدداالدعماالكايفاإىلاالنساااااءايف
 8يفااملائة.ا50األغذيةابنسبةااوإنتاجامزيدامنا2050ملياراتاشخ ايفاعاما

والفتياتااااملرأة،اإذالاتزالااااحملرزاعلىامدىاعقود،الاتزالاعدمااملسااااااااواةابنيااجلنسااااااانياقائمًاورغماالتقدمااإلجيايباا -8
أشاااكاًلامتعددةاومتقاطعةامناالتمييزايفاالعديدامنااجملالت.اويتجلىاذلكايفاعدمااملسااااواةايفاالوصاااولااانتواجه

واخلدماتاوالفر االقتصااااديةاواملشااااركةايفااإىل،اوالتحكمايف،ااملواردااإلنتاجيةاالرئيسااايةاواألصاااولاوالتكنولوجيات
ضاًلاعنااملسؤولياتاغريااملتوازنةااعملياتاصنعاالقراراعلىامستوييااألسرةاواجملتمعااحمللياوعلىااملستوىاالوطين،اف

 
.اوبرًنم اعملااملؤمتراالدويلاللسكاناوالتنمية،ا2030.احتويلاعاملنا:اخطةاالتنميةااملستدامةالعاماا2015لعاماااا1/70قرارااجلمعيةاالعامةالألممااملتحدةاااا 3

ااملتفقاعليهمااللجنةاوضعااملرأة.اا63وا62.اوالستنتاجانارقما1995.اوإعالناومنهاجاعملابيجني،ا1994
أياتفرقةاأواا،اعلىاالنحواالتايلا"-ا1ىامجيعاأشكالاالتمييزاضدااملرأة"،ااملادةاا.اي عرةفاالتمييزاضدااملرأةايفا"اتفاقيةاالقضاءاعل1979األممااملتحدة،اااااا4

يفااملياديناااستبعاداأواتقييدايتماعلىاأساسااجلنناويكونامناآاثرهاأواأغراضه،اتوهنياأواإحباطاالعرتافاللمرأةا قوقااإلنساناواحلرايتااألساسيةاا
والثقافيةاواملدنيةاأوايفاأياميداناآخر،اأواتوهنياأواإحباطامتتعهااهبذهااحلقوقاأوا ارستهااهلا،ابصرفاالنظراعنااالسياسيةاوالقتصاديةاوالجتماعيةاا

".اوميكناأناينشأاالتمييزاضدااملرأةامناالقانوناأوااملمارسةاعلىاالسواء.اوتعرتفاالتفاقيةابكالاحالتهااالزوجيةاوعلىاأساسااملساواةابينهااوبنياالرجل
اتمييزاوتتصدىاهلما،اسواءاأكاًناموجودينايفاالقواننياأواالسياساتاأوااإلجراءاتاأوااملمارسات.اشكلياال

ا.ا2020حالةااألمناالغذائياوالتغذيةايفاالعامل،ااا5
واستجاابتاالسياساتاالعادلةايفاجمالتاالزراعةاواألمناااا19-رتتبةاعناجائحةاكوفيداملوجزاالسياسياالصادراعنااملنظمةابشأنااآلاثرااجلنسانيةااملاااا6

ا.ا2020،امنظمةااألغذيةاوالزراعة،االغذائياوالتغذية
ا،االنساءايفاالزراعة:اسداالفجوةابنيااجلنسنيامناأجلاالتنمية.ا2011-2010حالةااألغذيةاوالزراعةاا 7
ا.ا2017الجتاهاتاوالتحدايت،امنظمةااألغذيةاوالزراعة،اا–األغذيةاوالزراعةامستقبلاا 8

http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
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األبعادااومجيعهااتؤثرابشااكلاساال اعلىااا–دفوعةااألجراوالعملااملنزيلااملماايتعلقاابلرعايةاغرياا وغريااملعرتفاهباايف
 التوافراوالوصولاوالستخداماوالستقرار.ااملختلفةالألمناالغذائي،اأي

ماازلنا ظنيابوضااعااجتماعياااااللواتاويؤثراعدمااملساااواةابنيااجلنساانيابشااكلاغريامتناسااباعلىاالنساااءاوالفتيات،اا -9
تمييزيةاواملعايرياوالتوقعاتااوساااااالطةااقتصاااااااديةاوسااااااياساااااايةامتدنيةايفاأجزاءاكثريةامناالعامل.اومعاذلك،اتقومااحلواجزاالا

اجملتمعيةااجلنسااااااانيةاالتقييديةامبنعااجلميعامناحتقيقاإمكاًنهتماالكاملة.اوابلتايل،افنناتغيرياأدوارااجلنساااااانياوعالقاهتمااا
مناأجلاحتقيقااملساااااااااواةايفااحلقوقاواملسااااااااؤولياتاوالفر اساااااااايعوداابلنفعاعلىااجملتمعاأبسااااااااره.اومنااملهماللغايةاأناا

 لايفاهذهاالعملية،امباايفاذلكاالرجالاوالفتيان.اعااجلهاتاالفاعلةامسؤوليةامشرتكةاوأناتضطلعابدورافااااتتحملامجيعا
 أهداف اخلطوط التوجيهية  2-1 - ابء

يكمنااهلدفامنااخلطوطاالتوجيهيةايفادعماالدولااألعضاااءاوالشااركاءايفاالتنميةاوأصااحاحااملصاالحةااآلخرينامنا -10
للقضااااااااااءاعلىااملبذولةاأجلاالرتقاءاابملسااااااااااواةابنيااجلنسااااااااانياوحقوقااملرأةاوالفتياتاومتكينهن،اكجزءامنااجلهودا

إطاراالسااااعياإىلااإلعمالااملطرداللحقايفاالغذاءاالكايفايفااجلو اوانعدامااألمناالغذائياوسااااوءاالتغذية،اوذلكايفا
 سياقااألمناالغذائياالوطين.

وساااتوفرااخلطوطاالتوجيهيةاتوجيهاتاساااياسااااتيةاملموساااةاتساااتنداإىلااملمارسااااتااجليدةاوالدروسااملساااتفادةابشاااأنا -11
دفاإىلااملسااااااااا ةايفااعتمادا  ااوالتدخالتاالتحويليةااجلنسااااااااانيةاواحللولااملبتكرة.اوهتا9تعميمااملنظورااجلنساااااااااي

يراعيااجلنسااااني،اوإىلاحتساااانيااألطراالقانونيةاوالسااااياساااااتيةاوالرتتيباتااملؤسااااساااايةاواخلط اوال ام االوطنية،اوتعزيزاا
الشااراكاتااملبتكرةاوزايدةاالسااتثماراتايفااملوارداالبشااريةاواملاليةااليتاتؤدياإىلاتعزيزااملساااواةابنيااجلنساانياومتكنياا

 والفتيات.النساءا
وهتدفااخلطوطاالتوجيهيةاإىلازايدةاالتساااااااقاالسااااااياساااااااتابنيااملساااااااواةابنيااجلنساااااانياومتكنياالنساااااااءاوالفتيات،اا -12

وخط ااألمناالغذائياوالتغذية،اوإىلاتعزيزاالتدابرياالساياسااتيةااملترزرة.اويسااعداإعداداونشارااألدلةاحولااألوضاا ا
الاوالفتيان،اوالعرتافاابلفر اوالقيوداوالنتائ ااملتمايزةايفاساااياقااألمناوالتجارحااملتنوعةاللنسااااءاوالفتياتاوالرج

الغاذائياوالتغاذياة،اعلىاتغيريااملعاايريااجملتمعياةاوزايدةاالوعياودعماالسااااااااااااااتجااابتااملنااسااااااااااااااباة،امبااايفاذلاكااإلعادادا
 اهلادفاللسياساتاوال ام .

اامجيعاأصاحاحااملصالحةاعلىامجيعااملساتوايت،امباااوساتسااهمااخلطوطاالتوجيهيةايفاتساريعااإلجراءاتااليتايتخذه -13
،اكجزءا2030يفاذلاكامنظمااتااملزارعنياواملنظمااتاالنسااااااااااااااائياة،امناأجالاحتقيقارمياةااللجناةاوأهادافاخطاةاعااماا

(.اونظرًااإىلااألدوارااملهماةااليتاتؤديهاااا2030-ا2020مناعقادااألممااملتحادةاللعمالامناأجالاالتنمياةااملسااااااااااااااتاداماةا)
والنظماالغذائيةاوالزراعةااألسااااااارية،اويفااألمناالغذائياوالتغذيةالألسااااااار،اساااااااتسااااااااهماا10الزراعةااتايفالنسااااااااءاوالفتي

اايفاتنفياذاخط اعمالاعقودااألممااملتحادةاللعمالامناأجالاالتغاذياةا) (،ا2025اا-ا2016اخلطوطاالتوجيهياةاأيضاااااااااااااااً
 

يفامجيعااامنظورااجلنسنيااإدماجاا-ااا1997/2إناتعميمااملنظورااجلنساي،اعلىاالنحوااملعرةفايفااستنتاجاتااجمللناالقتصادياوالجتماعيااملتفقاعليهااااا 9
عمليةالتقديرااآلاثرااملرتتبةاعلىاأياإجراءايعتزمااباذه،امباايفاذلكاالتشريعاتاأواالسياساتاأوااهوا"اا-السياساتاوال ام ايفامنظومةااألممااملتحدة

اماًلالتصميماال ام ،ايفامجيعااملياديناوعلىاكلااملستوايت،اابلنسبةاإىلاالنساءاوالرجال.اوهواطريقةاجلعلاشواغلاوجتارحاالنساءاوالرجالابعًداامتك
وتنفيذها وال ام ا الستفادةااااالسياساتا والرجالا للنساءا يتسىنا أنا أجلا منا والجتماعيةا والقتصاديةا السياسيةا امليادينا مجيعا يفا وتقييمهاا ورصدهاا

اتستمراأوجهاانعدامااملساواة.اواهلدفااألمسىاهواحتقيقااملساواةابنيااجلنسني".ا اابلتساوي،اوألة
ا.20ا،االفقرة/242/74A/RESااقرارااجلمعيةاالعامةالألممااملتحدةاا.والثروةااحليوانيةاوتربيةااألحياءااملائيةتشملاالزراعةااحملاصيلاوالغاابتاومصايدااألمساكاااا 10
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 نظمااإليكولوجية(،اواستعادةاال2028-ا2019(،اوالزراعةااألسريةا)2028-ا2018واملاءامناأجلاالتنميةااملستدامةا)
 .2021(؛اوستستفيدامناقمةاالن ظماالغذائيةالعاما2030-ا2021)

 ومستخدموها املستهدفون الطوعية طبيعة اخلطوط التوجيهية   3-1 - جيم
اخلطوطاالتوجيهيةاطوعيةاوغرياملزِمة،اوينبغياتفساااااريهااوتطبيقهاامباايتماشاااااىاواللتزاماتاالقائمةامبوجباالقانونااااإنةا -14

الوطيناوالاادويل،اومعامراعاااةااللتزاماااتاالطوعيااةامبوجااباالصااااااااااااااكوكااإلقليميااةاوالاادوليااةاالواجبااةاالتطبيقاعلىاالنحواا
 تفسريهااوتطبيقهااوفًقااللنظماالقانونيةاالوطنيةاومؤسساهتا.انايتماأاااهواااخلطوطاالتوجيهيةاواملقصودامناهذهااملالئم.اا

لاهذهااخلطوط،اوتدعم،ااملبادراتاالوطنيةاواإلقليميةاوالدوليةااليتاهتدفاإىلاالتصادياجلميعاأشاكالاالتمييزااوتكمةا -15
بغياأناتساتنداالنسااءاوالفتياتاواليتاتؤثرابشاكلاسال اعلىااألمناالغذائياوالتغذية.اوعلىاوجهااخلصاو ،ايناضاد

 توجيهاتااللجنةاإىلاالصكوكاالقائمةااملعتمدةابشأناهذاااملوضو ايفاسياقامنظومةااألممااملتحدة،اوتدجمها.
هذهااخلطوطاالتوجيهيةاموجهةاإىلامجيعاأصااحاحااملصاالحةاالذينايشاااركونايفامعاجلةااألمناالغذائياوالتغذيةااإنةاوا -16

احلكوماتاعلىامجيعااملستوايتاااإىلاااخلطوطاالتوجيهيةايفااملقامااألولاوتتوجةهواملساواةابنيااجلنسنياومتكنيااملرأة.ا
هواتوفرياأدواتاملموساااااةااسااااااساااااياألاا،اإذاإناهدفهاامناأجلااملسااااااعدةايفاتصاااااميماالساااااياسااااااتاالعامةاوتنفيذه

الساياسااتاالقطاعيةاوع اساياسااتاالقطا االعاماعلىااملساتوايتاالوطنيةاواإلقليميةاوالعاملية.اااالتحقيقاالتسااقابني
امةاابلنسابةاإىلااجلهاتاالفاعلةااألخرىااملشااركةايفااملناقشااتاالساياسااتيةاوعملياتاتنفيذاالساياساات.كمااأ ااقيةا

 وهذهااجلهاتاالفاعلةاهي:
 احلكومات؛ (اأ)
 واملنظماتااحلكوميةاالدوليةاواملنظماتااإلقليمية،امباايفاذلكاوكالتااألممااملتحدةاوهيااهتا؛ (اح)
ااونقاابتاالعملواجملتمعااملدي،امباايفاذلكااملنظماتاالنساائيةاومنظماتااملزارعنياوصاغارامنتجيااألغذية،اا (اج)

 نياوالزراعينياوالشعوحااألصلية؛اخلاصةاابلعمالااملنزلينياوالريفي
 توسطةااحلجم؛املاملنشرتاالصغريةاوااوالقطا ااخلا ،امباايفاذلك (ادا)
 واملنظماتاالبحثيةاواجلامعات؛ (اه)
 ووكالتاالتنمية،امباافيهاااملؤسساتااملاليةاالدولية؛ (او)
 واملؤسساتااخلريية. (از)

 التوجيهيةاملبادئ الرئيسية اليت تستند إليها اخلطوط  - 2 اجلزء - اثنًيا
ترميااخلطوطاالتوجيهيةاإىلاالبناءاعلىاعملااألجهزةاالدوليةااألخرىاووليتها،اوالتوجيهاتاذاتاالصاالةاالواردةايفا -17

 ،امباايفاذلك:وتكميلهاجلنةااألمناالغذائياالعاملياومؤسساتاأخرىااطوةرهتامنتجاتاسياساتيةاأخرىا
 (؛2015)ا2030خطةاالتنميةااملستدامةالعاما •
يفامجيعاالساااياسااااتاوال ام ااامنظورااجلنسااانياإدماجا-ا AC 1997/2ا-ااجمللناالقتصاااادياوالجتماعيااوا •

 ؛يفامنظومةااألممااملتحدة
اوغريهامناا1948اعتمااادتااهااجلمعياااةاالعاااامااةالألممااملتحااادةايفاعاااماااا-ااإلعالناالعااااملياحلقوقااإلنسااااااااااااااااانااوا •

 معاهداتاحقوقااإلنساناامللزمةاللدولااألطرافااملعنية؛

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=A
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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 ؛العهداالدويلااخلا اابحلقوقاالقتصاديةاوالجتماعيةاوالثقافيةوا •
 ؛34التوصيةاالعامةارقما،امباايفاذلكااتفاقيةاالقضاءاعلىامجيعاأشكالاالتمييزاضدااملرأةوا •
 ؛الصادراعناجملنااألمنا1325القرارارقماوا •
 ؛1994املؤمتراالدويلاللسكاناوالتنمية،ااوا •
 ؛1995اا،وإعالناومنهاجاعملابيجني •
ايفاساااااااااااااايااقااألمناالغاذائياالقطريوا • اااخلطوطاالتوجيهياةاالطوعياةالادعمااإلعماالااملطرداللحقايفاغاذاءاكااف 

 ؛(2004)
األخرىااليتاأقرهتااجلنةااألمناالغذائيااااالطوعيةااالساياسااتيةاوأطراالعملاواخلطوطاالتوجيهيةمجيعاالتوصاياتااوا •

 العاملي.
 

 تستندااخلطوطاالتوجيهيةاإىلااملبادئاالرئيسيةاالتالية:وا -18
والفتياتاأمراااملرأةحتقيقااملساااواةابنيااجلنساانياومتكنيااااإنةاااوإعمال احلق يف غذاء كاٍف.  اللتزام حبقوق اإلنسااان -19

التوجيهيةااحلقايفااااخلطوطتعززااواإعمالاحقوقااإلنسااااااان،امباايفاذلكااحلقايفاالغذاءاالكايف.امناأجلاأساااااااسااااااياا
اوالتغذيةاللجميع،اجلو اوضااامانااألمناالغذائيااعلىاالقضااااءلجنةااملتمثلةايفاالالغذاءاالكايفامباايتماشاااىامعارميةا

يفاساااااااااااااايااقااألمناااواإلعماالاالتادرجيياللحقايفاغاذاءاكااف ااااألمنااطاالغاذائياةااملتوفرةاوميسااااااااااااااورةاالكلفاةاخاللاامن
 الغذائياالوطين.

والفتيات،اوالعرتافاهبنااملرأةااالتوجيهيةابشااااااااااكلاكاملاإىلاتعزيزامتكنيااااخلطوطتسااااااااااتنداااوالفتيات.  املرأةمتكني  -20
املرأةاالعالقاااةااإلجياااابياااةابنيامتكنيااوترتكزااخلطوطاالتوجيهياااةاإىلااتغيري.ااوجهااااتافااااعلاااةايفاالحقااكصاااااااااااااااااحبااااتاا

اساااااااااتقالليةااملرأةاوالفتياتاضاااااااااماناااهتدفاإىلإجراءاتااباذااابوتوصااااااااايااوالفتياتاوحتقيقااألمناالغذائياوالتغذية.ا
واضاااااطالعهنابدورا،ارأيهناواحلصاااااولاعلىاالتمثيلومتكنهنامناالتعبرياعنااا،نبنفساااااهاانيفاتقريرامصاااااريهاانوحقه

الساااااااااارتاتيجيةااانخياراهتويقوينايفاحياهتنااايتحكمناأناوذلكامناأجل،اااتفعالاوهادفايفاعمليةاصاااااااااانعاالقرارا
 .اليتاتؤثراعلىاحياهتناوسبلاعيشهن

املراعيةاللمسااواةااليةاايه االتحواتعززااخلطوطاالتوجيهيةاتطبيقاالن ا لية املراعية للمسااواة بني اجلنساني.يالتحو   جالُنه -21
عدمااملساااااااااواةابنيااجلنساااااااانياوحتدداالفر االفريدةااملتعلقةاببنيااجلنساااااااانيااليتاتعا ااألعرا اواألسااااااااباحااهليكليةاا

حتساااااانامسااااااتدامايفاالرفاهاللجميع.اويتطلباحتقيقاااملعايريااجلنسااااااانيةاوعالقاتاالقوةامناأجلااااإلدخالاتغيرياعلى
لاالناجاالعالقاتاالقوةاغريااملتكافاةايتعزيزامساؤوليتهمااملشارتكةاعناالتحوامناأجلااااالرجال والفتيانإشاراكااذلكا
 واملؤسساتاواهلياكلاالجتماعيةاالتمييزية.والنظما

اتسااااقاالساااياسااااتابنياساااياساااةااملسااااواةابنيااجلنسااانيااااتعززااخلطوطاالتوجيهيةااتعزيز التسااااق بني الساااياساااات. -22
واألمناالغذائياوالتغذية.اوسااايسااااعدااااملساااتدامةاوالساااياسااااتااملؤساااسااايةااملتعددةاالقطاعاتااملتعلقةاابلنظماالغذائية

اآلاثراغريااملقصااااااااااااااودةاأواااواحليلولااةادوناملخاااطراامنااتخفيفااالأوجااهاالتاارزراوجتنااباالزدواجيااةاواذلااكاعلىاتعزيزاا
 املساواةابنيااجلنسنياواألمناالغذائياوالتغذية.ابشأنا،امباايفاذلكمناجمالاسياساتاإىلاآخراااملتناقضة

https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
https://www.ohchr.org/ar/hrbodies/cedaw/pages/recommendations.aspx
http://www.fao.org/3/y7937a/y7937a.pdf
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اةااجلنسااااااااااانياااتاواإلجراءاتاالتوجيهيةاالتحليالاااخلطوطاتعززاا.  ة السااااااااياق دد احمل التحليالت والُنهج اجلنسااااااااانية  -23
وأتثريهاعلىاالعالقاتاواألدواراااالساااياقاالوطيناواإلقليمياواحمللياتراعيااليتاةاالساااياقاددااحملااةاوالتشااااركياااةاالشااااملا
 .ااجلنسانيةاواملعايرياا

إىلاجانباالنه االتحويلي،اتدعماا. احملددة األهداف  مع اإلجراءات  ابلقرتان  تعميم مراعاة املنظور اجلنسااااااااااي -24
يفاالوق اذاتهاامعاالعرتافاااا،يفامجيعاالساااااياسااااااتاوالتدخالتامراعاةااملنظورااجلنساااااايالتوجيهيةاتعميماااخلطوطاا

تركزاحمددةااألهدافاإبجراءاتااأبناحتقيقااملسااااواةابنيااجلنسااانيايتطلبااساااتكمالاتعميمامراعاةااملنظورااجلنسااااياا
 .لفتياتوااملرأةاابشكلاخا اعلىا

التوجيهيةااجلمعاوالساااااااااتخدامااااخلطوط.اتعززاواساااااااتخدامها اجلنسنوع  سااااااا  حبتعزيز مجع البياانت املصااااااانفة   -25
اإلحصااااااااااءاتاواملؤشاااااااااراتااليتاتراعياكذلكاوااا،اجلنناوالعمراواإلعاقةنو اساااااااااباا اللبياًنتااملصااااااااانفةااانياملنتظم
عارفاالتقليديةاواألصاليةاواحملليةاامليةاببياًنتانوعيةامساتمدةامنااجلنساني.اوسات ساتكملاالبياًنتاالكمةابنيااااملسااواة

اليتايصاعبااااواألعرافاملواقفابشاأنامباايفاذلكا،ااحملددةاالساياقابشاأنااملزيدامنااملعلوماتلدىاالنسااءاوالرجالا
الساااليمةامنااباذاامتكةنااألدلةاواتفسااارياصاااحيا.ااإعطاءامناأجلااولابدامناوجودهااابشاااأ اااالنوعيةامجعاالبياًنتا
 .استجاابتاوسياساتافعالةبلورةاوااا،للرصداوالتقييمقائمةاعلىااألدلةاانظموتطويرااا،قراراتامستنرية

اااإلنساااااناتعززااخلطوطاالتوجيهيةاالسااااياساااااتااليتاتركزاعلىا صااانع الساااياساااات.عملية لشااامولية واملشااااركة يف  ا -26
يفاذلكاا،امبااليتاتعي ايفاحالةاهتمي اوضاااااعفااأةاملرامتكنياوتعزيزامشااااااركةااولايعدةاااوتساااااتنداإىلا  اتشااااااركي.

،افحساابااملرأةااألولوايتااتضاامانااسااتجابةاأهدافاالسااياساامناأجلاانساااءاالشااعوحااألصاالية،اأمرًااابل ااأل يةا
 الجتماعي.ااإلقصاءأيًضااوسيلةااسرتاتيجيةاللتغلباعلىااانيوفرابلا

والفتياااتايتعرضاااااااااااااانايفاكثريامنااملرأةااتقرااخلطوطاالتوجيهيااةاأبنااااوالنهج املتعاادد األبعاااد.تعاادديااة القطاااعااات   -27
والطبقةااااواإلثنيةوالعرقااالعمراا،اعلىاساااااابيلااملثال،ااألسااااااباحامنهامناالتمييزااااومتداخلةاألحياناألشااااااكالامتعددةاا

ماايؤثراعلىاوهواااإلعاقات،ااالشاااااااااعوحااألصاااااااااليةاأوااملهاجرةاواااوحالةاالنتماءاإىلاجلننانو ااالجتماعيةاوالديناوا
وجااهااألاهااذهاامتعااددااألبعااادايعااا اااااتبااا ا  التوجيهيااةاااخلطوطااتعززااوا.االااديهنااويااةنتااائ االتغااذالالغااذائياوااألمناا

 احلرمان.منااواملتكافلةاملرتابطةا
والشاااااراكةااالتعاونااتوطيداالتوجيهيةاأب يةااااخلطوطاااتقرةاااالتعاون والشااااراكة بني أصااااحا  املصاااالحة املتعددين.  -28

يؤديهااالذياادورااالاواألمرااحليويابشاكلاخا اهواابنياأصاحاحااملصالحةااملتعددينايفاالنظماالغذائية.اااانياالفعالا
أفعااهلمايفاتعزيزااااتا،اوإمكااًناواملنظمااتاالنساااااااااااااااائياةامنظمااتااملزارعنياومساااااااااااااااتخادمياامليااهاااامثالااجملتمعااملادي،اا

جمموعةامهمةاأخرىامناايفاالقطا ااخلا ااااوهناكاااوالفتيات.اللمرأةااملساااااااااااواةابنيااجلنساااااااااانياوالتمكنيااجلماعيا
التوجيهياةاإىلاتقادداااخلطوطاهاذهااهتادفااواالتوجيهياة.االيتاتعرتفاهبااااخلطوطااجلهااتاالفااعلاةايفاالنظااماالغاذائياا

علىاااجلنساااااااااااانيةاوإنهاراكيفاميكناللشاااااااااااراكةابنياالقطاعنياالعاماواخلا اإحدا اتغيرياإجيايباالن هجهاااالدعما
 .اميسورةاالكلفةايفاالنظماالغذائيةااملستدامةاااصحيةاااأمناطاغذائيةاإاتحةاامناخاللاااةااألمناالغذائياوالتغذياااصعيدا

اليتاتعززابياةامتكينيةااااالساااياساااي والساااياساااات العامةدعومة ابللتزام  املوالبشااارية الكافية     والفنية  املوارد املالية -29
سااااياساااااتاوبرام اومؤسااااساااااتاحمددةامراعيةاللمنظوراا،اإضااااافةاإىلاحدا اتغيرياتااجتماعيةاواقتصاااااديةاوثقافيةإلا

ووضاااااااااااعاامليزانياتااملراعيةادعمااملرأة،امناأجلاأناتشاااااااااااملاالتغيرياتاتكييفااخلدماتاالعامةاااوينبغياجلنسااااااااااااي.اا
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والفتيات،الااملرأةااختلفاأشاااااكالاالتمييزاوالعنفاضااااادامللتصااااادياامناأجلااالدعوةااومحالتاااا،سااااااياجلنااللمنظور
للمنظوراااملراعيةاالتوجيهيةاالنتباهاإىلاحقيقةاأناضااااااااااامانااملوارداالكافيةاااخلطوطاااوتوجهسااااااااااايماايفااملناطقاالريفية.ا

 .والفتياتاملرأةاإحرازاتقدمايفااملساواةابنيااجلنسنياومتكنياأساسيامناأجلاهواشرطااجلنساياا

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

املمتدةاالمناقشاتايفااملشاوراتااإلقليميةاواإللكرتونيةايفاالفرتةاوضعاإطاراحمددالاإىلاا3يهدفاالن االتايلايفااجلزءا -30
،اوتوجيهاالن سخااملقبلةامناالوثيقة.اولاميثلامنطوقاهذااالقسمانًصااا2021ااتشريناالثايا/اإىلانوفم اااأيلولا/امناسبتم ا

النظرافيهاااااينبغيااايعااليتامقرتًحااللخطوطاالتوجيهيةاالطوعية،ابلاهواعبارةاعناأفكاراأوليةاتتعلقاابلقضااياواملواضا
 ومناقشتهاامناقبلاأصحاحااملصلحةايفاجلنةااألمناالغذائياالعاملي.ا

،االيتاوافق اعليهاالختصاصاتاإعدادااخلطوطاالتوجيهيةوقداجرىاتنظيمااجلزءاالثالثامنااملسودةاصفراوفًقااا -31
ف اير/شباطااااللجنةااالعامةاجللسةاا اخلطوطا2021يفا "نطاقا يفا احملددةا املواضيعا منا موضو ا جانباكلا إىلا ،ا

 التوجيهية"ا)القسماجيم(.اويعر اكلاقسمابياًًناللمشكلةاوسرًدااوجمالتاالسياساتاذاتاالصلةااملطروحةاللنقاش.ا

 – يف جمال السياسات  ودورها القيادي اوصوهت املرأةمشاركة  1-3 - ألف
 على مجيع املستوايت  وعملية صنع القرارات

ألمناالغذائياوالتغذيةاعلىامجيعاااخلاصاةاابااااتايفاعملياتاصانعاالقراراااكاف ابشاكلاا ثلةااااليسا ااااملرأةا  بيان املشاكلة   -32
يفااألمناااللمرأةاالرئيسااايةااادواراألااباااتنجاايفاالعرتافاوتنفيذاالساااياسااااتااليتالاااإعدادايفااذلكااااويشااااركااملساااتوايت.اا

ااتنياتعزيزااملشاااركةاوالقيادةاالفعالاويشااكلا.ااااوأولوايهتاااااواحتياجاهتااااوتعزيزامصاااحلهاا،اااإعمالاحقوقهاوااا،االغذائياوالتغذيةا
ملرأةاااااةالدىالنهو اابألمناالغاذائياوالتغاذيامناأجلاااااحيوايًااااأمرًااا،اتغيريابوصاااااااااااااافهاااجهاةافاعلاةايفاالاااملرأةاااودعمااا،اللمرأةا
 .اااوجمتمعهاااهتااوأسرا

مناالتأثرياعلىاالساااااياسااااااتااميكةنهاااأنااااتيفاصااااانعاالقراراابشاااااكلافعالصاااااوتااملرأةاومشااااااركتهاااإمسا اامناشاااااأنا -33
العتبارامعارفهاابعنيااتكوناأكثرااساااااااتجابةالحتياجاتااملرأة،اوأتخذااكيااوالسااااااارتاتيجياتاوخط االساااااااتثمار،اا

 .يفااحلسباناأولوايهتامعاوضعا االتمويلااوبصةاتعا االقيودااملفروضةاعليهااوخ اهتاااخلاصة،اوا
ااإىلاأنا -34 غذائيةاأبمناطامناطااإلنفاقااألساااااااااارياترتب اأباملتعلقةااااتاباذاالقراراعلىااملرأةااقدرةوتشااااااااااريااألدلةاأيضااااااااااً

إنفاقاايزدادااحتمالعندمااتتحكمااملرأةايفادخلااألسااااارة،اوا.ا11لألطفالااأفضااااالاويةونتائ اتغذصاااااحيةابقدراأك اا
 .طفالاألااألغذيةاورفاهاعلىاهذااالدخلا

ألمناالغذائياااملعنيةاابرفيعةااملسااااااااتوىااالاااتاملرأةايفاهيااتاصاااااااانعاالقراراتامشاااااااااركةاوعلىاالصااااااااعيداالعاملي،اازدادا -35
اايفاالعديدامناالبلدان.اابيداأنهاا،اايفاالقطاعنياالعاماواخلا اوالتغذية امسااتوىااألساارةاوعلىاالايزالامنخفضااً ،ااأيضااً
ىاعلصاولا،اواحلتقاساماالعملاوتوزيعهعلىاسابيلااملثالاا-اابألمناالغذائياوالتغذيةاتتعلقاقراراتارئيسايةااعدةاهناكاا

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

ا.ا2019،الدويلالبحو اسياساتااألغذيةاملعهداا

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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والتحكما،اايفااألسااارةاوالتعليماألغذيةاواخلدماتاالصاااحيةااطااإلنفاقاعلىاأمناإىلاوالوصاااولااملواردااإلنتاجيةاواملاليةاا
ا–اوالرابطاتااجملتمعيةواملشااركةايفارابطاتااملنتجنياااا،واملشااركةايفااألنشاطةااملدرةاللدخل،ااهذهااملوارداواألمناطايف

علىاوجاهاوابعالقااتاالقوةاغريااملتكاافااةاواألدوارااجلنسااااااااااااااانياةاواألعرافاالجتمااعياةاواملماارساااااااااااااااتاالتمييزياة.ااااتتاأثرا
واساتمراراامللقىاعلىاعاتقهاابسابباعبءاالعملاالثقيلاااوذلكاتواجهااملرأةاالريفيةاالعديدامناالعقبات،ا،اخلصاو 

 اجملتمع.دورااملرأةاوالرجلايفاإىلاالتقليديةااةالنظرا
يفابشااااااكلاكاملااااتهاومشاااااااركاةايقياداااأدواراملرأةااتويلةاأخطراالعوائقااليتاحتولادونااأحداويشااااااكلاالعنفا قااملرأةا -36

التعليماوعبءاالعملاالثقيل،امباايفاااحلصااااااااااولاعلىإىلاجانباعواملاأخرى،امثلاالتمييزاوحمدوديةااوااحلياةاالعامة.ا
ااةاشاااركااملالكاملةاواااقدراهتمناالكشاافاعناااامينعهااملرأةفنناالعنفا قا،اةاملأجوراغريااةاااملنزليواألعمالاااالرعايةذلكا

اجلنساياااالعنفكمااأنايفااجملتمعامباايتماشاىامعاالتشاريعاتاالوطنيةاوصاكوكاحقوقااإلنساانااملتفقاعليهااعاملًيا.اا
 يفامجيعاالبلدان.اانمستمرانو ااجلنناالقائماعلىاااوالعنف

 هي ف املطروحة للنقاش  جمالت السياساتأما  -37
ساااااياسااااااتااألمناالغذائيااارساااااميفامجيعاأبعادااااالنسااااائيةواملنظمات للمرأة الكاملني  واملشاااااركة  اإلشاااارا   (1)

دعماالاادوراالقيااادياللمرأةامناخاللا،اوااملبتكرةوالن ه ااجيااةااالزراعيااةااإليكولوا،امباااايفاذلااكاالن ه ااوالتغااذيااة
ا.التدريباوبناءاالقدرات

العرتافاأب يةاالرتباطاالذاتاودورااحلراكاالجتماعيااتعزيز املنظمات النسائية والعمل اجلماعي النسائي.   (2)
 الرامياإىلاتعزيزااملساواةابنيااجلنسنياومتكنيااملرأةاوالفتياتايفاجمالاصنعاالقراراتاعلىامجيعااملستوايت.ا

مناأجلاضاامانامتثيلااملرأةايفااملناصاابااتطبيق تدابري التمييز اإلجيايب  مثل احلصااحب حبساا  نوع اجلنس  (3)
ااملنظماتااجملتمعية.والنفاذاإىلاالتعليماواملشاركةايفاااالقياديةايفاالقطاعنياالعاماواخلا 

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

 األمن الغذائي والتغذية من أجل حتسني  العنف والتمييز ضد املرأةالقضاء على  2-3 -ابء
ااأماماتنميتهناالبشاريةااااكبرًياعائقًاااتهنوساالمااهنوالفتياتاوانعداماأمناملرأةااضادميثلاالتمييزاوالعنفابيان املشاكلة    -38

ابلنسااااابةاألمناالغذائياااعلىامساااااتوىااااكبريةااعلىاكلفةينطويااهواأمراواا،هلاوالفر ااملتاحةااملرأةاحياةااورسااااامامعاملا
اجلنناالقائماعلىانو اااجلنساااياوالعنفااالعنفواوجمتمعاهتناوالتنميةاالقتصاااادية.اااحملليةااأسااارهناوجمتمعاهتنااإليهناوا

اليتااوتتعر ااملرأة.اااألساااااساااايةااقوقااإلنسااااانحلمظهرامتطرفامنامظاهراعدمااملساااااواةابنيااجلنساااانياوانتهاكااااا 
 .12العنفخطرالدرجةاأك امناأواالكوار االنزاعاتايفاسياقاتاتعي اا

يفاالواقع،اتساااااتمراأشاااااكالامتعددةامنالكنااحياةاخاليةامنامجيعاأشاااااكالاالعنف.اواعي اولكلاإنساااااانااحلقايفا -39
أحااداأكثراأشااااااااااااااكااالاو ااااا،ااانبلاادالوالفتياااتايفاكاالاااجلننا قااملرأةااالقااائماعلىانو اااااجلنسااااااااااااااياوالعنفااالعنف

 .ماعنهاجيريااإلبالغوقلمااانتهاكاتاحقوقااإلنساناانتشارًااا

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

agriculture sectorا.ا2018،امنظمةااألغذيةاوالزراعة،ا

http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
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أحناءااملائةامناالنساااااااااءايفامجيعايفاااا35إناإذاامشااااااااكلةاعاملية،ااالقائماعلىانو ااجلننااااجلنسااااااااياوالعنفااالعنفاايعدةاوا -40
.اا13العاملاقداتعرضناللعنفااجلسدياو/أوااجلنسيامناالشريكااحلميماأواالعنفااجلنسيامناغرياالشريكايفاحياهتنا

ااناياداواملشاااارا،ااودينيةااإثنيةاإىلاأقلياتااانيااملنتماواألشااااخا اااا،اوالشااااعوحااألصااااليةااا،اذواتااإلعاقةاااوالفتياتااملرأةاكمااأنا
واملدافعنياعناااا،اجتماعياوالاااقتصاااااااادياالاايعاننيامنااحلرماناااللواتاااوالنسااااااااءااا،ااملهاجراتاوالنسااااااااءاوالفتياتااا،اايًاقسااااااارا

 .اأك امناالعنفاخلطرااهماعرضةاااحقوقااإلنسان،ا
ا،والعاطفيةاوالعقليةاجلساديةااملرأةاصاحةااإىلاتقوي اشاديدالناااجلنالقائماعلىانو ااجلنساياوالعنفااالعنفاااويؤدي -41

بثقاافاةااااحمااطاًاهاذااالعنفاابقىااي،ا ااايؤديايفابع ااألحيااناإىلاوفااةااملرأة.اومعاذلاك،اغاالبًااامااااورفااههااكرامتهااااوا
بقدرهتناعلىاالستفادةااايضرةاواوالفتياتايفاسنواهتنااإلنتاجيةاواإل ابية،ااااملرأةيؤثرايفااملقامااألولاعلىاواالصم .اا
ومقدماتاااأجوراتمية،ابوصااااااااااافهناعامالتامساااااااااااا تهنايفااألمناالغذائياوالتغذمواصااااااااااالةاااامناأجلمناالفر اا

 بسببااملر اواإلصابةاوالوصم.اوذلكارعاية،لل
احللقةااملفرغةاللفقراوانعدامااألمناالغذائي.اويؤثراهذااالعنفاالقائماعلىانو ااجلننااااجلنسياوالعنفااالعنفويعززا -42

علىاااالثقافاتاوالطبقاتاالجتماعيةيفاشاااااا ااملوجودةااالجتماعيةاالضااااااارةاوالصااااااوراالنمطيةااملتجذرايفااألعرافاا
 لضحااياوأسرهماوجمتمعاهتماواقتصاداهتم.ابلنسبةاإىلااابهظةاكلفتهاا،اوامجيعااجملتمعات

،اإىلاتفاقماواجلوائااوغالًباامااتؤديااألزماتااإلنساااااااانية،امباايفاذلكاتلكاالناجتةاعناتغريااملنا اوالنزاعاتاوالكوار اا -43
اجلنسياوالعنفااالضعفاوخماطراالعديدامناأشكالاالعنفااجلنسياوالعنفااوأوجهاعدمااملساواةاالكامنابنيااجلنسنياا

إىلاااا19-اكوفيداجائحةااعلىاسابيلااملثال،اأدىاالضاغ االجتماعياوالقتصاادياالناجماعناوا.اانو ااجلنناالقائماعلىا
وذلكاعناا،اينبغياإيالءاالهتماماملنعاالعنفاوالتصاااااااااااااديالهامنذابدايةااألزمات،ااوهلذاازايدةاانتشااااااااااااااراالعنفااملنزيل.اا

يعاننيامناأشااااااكالااااللواتاإيالءااهتماماخا اللنساااااااءااألكثراحرماًًنااوامناالعنفاا اتركزاعلىاالناجنيااتبا ا  اطريقاا
 متعددةامناالتمييز.ا

يفاواالوقود.امجعاخشااباااملياهاواااجلباليومية،امثلااااالضااطال امبسااؤولياهتإابناالعنفاةااالريفيااملرأةغالًباامااتواجهااوا -44
بشااكلاأك ااااا،ا اايعرضااهأطولمسااافاتااااجتيازعلىااملرأةااوقلةاخشااباالوقوداشاااااملياهااجي  ااكثريامنااألحيان،اا

إىلاتفاقماالتوتراتاداخلااألساااااااارة،ا اايؤدياإىلايفضااااااااياميكنالنعدامااألمناالغذائيا داذاتهاأناوالعنف.اااخلطرا
 العنفااملنزيل.

ساااالبيةامناأجلااأتقلماااساااارتاتيجياتاااعتماداابدافعاالضاااارورة،اوخاصااااةايفاسااااياقاتااألزمات،اإىلاااااملرأةوقداتضااااطراا -45
ملزيدااوهواماايعرضااها،اأوادفعارسااومااملدارسااألغذيةشااراءامناأجلاااجلننامقابلااملالا ارسااةايفااوتنخرطالبقاء،ا

األمرا ااملنقولةاسااااااااوىاذلكامنااإليدزاوااا/فريوسانق ااملناعةاالبشااااااااريةااباإمكانيةااإلصااااااااابةويزيدامنامناالعنفا
 حالتااحلملاغريااملقصود.اوحدو اا،اجنسيًا

لتنفياذاالكاامالااامناأجالااجلهودااااتكثيفالابادامنا،ااالقاائماعلىانو ااجلننااااجلنسااااااااااااااياوالعنفاااوبغياةامكاافحاةاالعنفا -46
أسااااسااايالضااامانااملسااااواةابنيااجلنسااانياومتكنيااملرأةاكصاااكاااا14لتفاقيةاالقضااااءاعلىامجيعاأشاااكالاالتمييزاضااادااملرأةا

 .اواحرتاماحقوقااإلنساناااوالفتياتا

 
ا.2019،االبنكاالدويل،اBased Violence (Violence Against Women and Girls)-Genderا 13
اااhttps://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx،االقضاءاعلىامجيعاأشكالاالتمييزاضدااملرأةااتفاقيةا 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  اتجمالت السياسأما  -47
يفا   مبا يف ذلك املمارسااات الضااارة  والفتيات املرأةمجيع أشااكال العنف ضااد  منع ودعم القضاااء على (1)

امناالعنفاحتقيقاإشاااااااااراكاالرجالاوالفتيانامناأجلااإىلاإضاااااااااافةساااااااااياقااألمناالغذائياوالتغذية،ا عاملاخال 
ااجلنن.اجلنسياوالعنفاالقائماعلىانو ا

تدخالتاتغيريااتنفيذااامناأجلااالالزمةالقدراتااملؤسسيةاااىلاجانبإوإنفاذها،ااالقوانني والسياسات العامة  (2)
ا.مبشاركةاالرجالاوالفتيانااجلننلقضاءاعلىاالعنفااجلنسياوالعنفاالقائماعلىانو اااواا،السلوك

وتعزيزامنذ البداية    والفتيات  النسااااءضااامان أمن وساااالمة ترمي إىل تدابري   اختاذ يف ساااياقات األتمات  (3)
املعرضاااااااااتابدرجةاكبريةاملخاطراامحايتهناوكرامتهناوسااااااااالمتهن،امعاإيالءااهتماماخا اللنساااااااااءاوالفتياتاا

ا.العنف
داوتدداالعنفااجلنسياوالعنفاالقائمااليتاتولةايف اجملتمع األعراف والقوال  النمطية  على  تغيريات إدخال   (4)

 والقضاءاعلىااملمارساتاالضارة.زاالذكوريةااإلجيابيةاي،اوتعزااجلننعلىانو ا

 التعليم وبناء القدرات والتدري  واملعرفة واملعلومات خدمات على  احلصول  3-3 - جيم
الغذائيةاااااألمناطوالفتياتاارتباطًااإجيابيًااابحلدامناساااااوءاتغذيةااألطفالاوحتسااااانيااااملرأةيرتب اتعليما:اااملشااااكلة بيان -48

،اماا  ااحلصااولاعلىاالتعليمايفاااملاضاايةالساانواتاالعشااريناامرارغماالتقدماالكبرياالذيامتاإحرازهاعلىاواساارة.الأل
االدراساااةايفاوق امبكر.رتكاأكثراعرضاااةالأوااا،لفتيانابامقارنةًااملدرساااةااعنااالالنقطا لاتزالاالفتياتاأكثراعرضاااةاا

حموااألميةاميكناأنايكوناأداةاقويةاحملاربةااجلو .اامعاأنةاااامنااألميني،مليوًنًاا750امناأصلااثلثنيالتشكلاالنساءااوا
 نة.أساليباو ارساتازراعيةاحمسةاداالعتماتجاتا دانق االتعليماوالتدريبامنافر ااملنِاوا

 التعليماالرمسياحلصولاعلىاا3-3-1

جمالايفاااااملساتمرازالاعدمااملسااواةااي.اومعاذلك،الااسارتاتيجيةالاأولوايتاالتنميةاااىحدإتعليماالنسااءاوالفتياتاااي عدةا -49
معاادلاالتحاااقاالفتياااتاابملاادارساااادايزاوملاا.ااؤثراعلىاحياااةامالينياالنساااااااااااااااااءاوالفتياااتايفامجيعاأحناااءاالعااامليالتعليماا

يفااملائة،ااا88إىلاا78منااا،عشااااارانقاطاماويةمبقداراااملاضااااايةاإلةاااخلمناوالعشاااااريناالبتدائيةاعلىامدىاالسااااانوات
اااملعدل،الناتتمكنامجيعاالفتياتامنااللتحاقاابملدارساالبتدائيةاإلةا.اوهبذاا15أياأقلامنانصاافانقطةايفاالساانة

 .2050يفاعاماا
 ارسااتاغذائيةايعتمدنااااا،اكمأكثرادرايةاابلتغذيةكو نااإىلاااطولصالناعلىاسانواتاتعليماأ اااللواتومتيلاالنسااءا -50

.ا16وكسابادخلاأعلىاالنظامييفاساوقاالعملامشااركتهناااااحتمالازيديوا.انهوأساراانأنفساهمناأجلاااأكثراصاحة
كلاهذهااميكناأناتسااعدااوا.اايفااملائةاا20-ا10كلاسانةاإضاافيةايفااملدرساةاالبتدائيةابنسابةاأجوراالفتياتامعااوتزيدا

 الفقراواجلو اوسوءاالتغذية.احلقةانتشالااألسراواجملتمعاتاوالبلدانامناعلىاالعواملاجمتمعةا

 
ا.ا2020،االيونسكو،ااملاضيةا25اخنفا االفجوةابنيااجلنسنياإىلاالنصفايفاجمالااللتحاقاابملدارساالبتدائيةايفاالسنواتاالااا 15
.االصندوقاالستثماريالألطفال،االشراكةاالعامليةامناأجلاالتعليم،اصندوقااMissed Opportunities: the High Cost of not Educating Girlsاا 16

ا.ا2018مالل،االبنكاالدويل،ا

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


14   

 

إحرازاتقادماكبريايفااامقاابالويرتب اتعليماالفتيااتاابآلفااقاالقتصاااااااااااااااادياةاوالجتمااعياةااملسااااااااااااااتقبلياة.اومعاذلاك،ايفاا -51
بنيااملناطقاالريفيةاواحلضاااااارية،ا اايرتكااصااااااارخةااأوجهاتباينتقلي االفجوةابنيااجلنساااااانيايفاالتعليم،الاتزالاهناكاا

تشااااااااااااااملاالعقباتاالفقراوزواجااألطفالاوالزواجاااايان،ح.اويفاكثريامنااألاأكثراحرماًنًاوضااااااااااااااعاالفتياتاالريفياتايفا
البنيةاالتحتيةااملدرساااااايةاوالبياةاغريااآلمنةاوالقواننياوالسااااااياساااااااتاالتمييزيةاواألعرافاااامالءمةوعدمااايناملبكراواحلملا
علىااا19-اجائحةاكوفيداتنطويإضاافةاإىلاذلك،ااوااعيةاوالقوالباالنمطيةاالقائمةاعلىانو ااجلنناوالعنف.ااالجتم

 للغايةاعلىاتعليماالفتيات.اأتثرياتاسلبية
،ااواملعارفالىااملعلوماتاعصاااااااااولااإلملاماابلقراءةاوالكتابةامناقدرةااملرأةاعلىااحلالتعليماوااخنفا امساااااااااتوايتاااو دةا -52

األدلةاتشااااريااوامنااخلدماتااليتاتدعمااإلنتاج.ابشااااكلاكاملايفاصاااانعاالقراراوالسااااتفادةااااتهاإمكانيةامشاااااركاداويقيةا
فضااالااألازراعيةاالمارسااااتاااملفهماأك اللتغذيةاوالرضااااعةاالطبيعيةاواكتسااااحاارتب اابيلقراءةاوالكتابةااإلملاماابإىلاأنا

.ااحملسااااانةاازايدةااحتمالااساااااتخداماأصااااانافااحملاصااااايلاواألمسدة،امباايفاذلكانتاجااحملاصااااايلاحملسااااانةاإلاسااااااليبااألاوا
اابقدرةاتفاوضااااااايةاأك ااوا لتعاملامعااجلهاتاالفاعلةايفاساااااااالسااااااالاالقيمةامناأجلاايتمتعااملزارعونااملتعلموناأيضاااااااً

 الزراعية.
 ااجمموعةاحمدودةااااوجوداالتعليماالزراعياالعايلااجمالااالنسابةااملاويةااملنخفضاةاللنسااءايفاتعيناااويفاكثريامنااألحيان، -53

اونباحثوالالساااااااااياساااااااااات.اااااتوصاااااااااانعااتواملخططااتوالباحثايفاجمالاالزراعةاااتمنااملرشاااااااااداتاوالفنياهوامتوفرا
يفاصاااافوفهمامجيعااملزارعني،اوالتوازنابنيااجلنساااانيااابلنساااابةاإىلاحتساااانياإنتاجيةااملزار ااايفااحامسةأ يةااهلماناواالزراعي

.اومعاذلك،ايفاعلىاالساااااااواءااواجههااالنسااااااااءاوالرجالتلتحدايتاالزراعيةااليتااابااالعرتافأمراأسااااااااسااااااايالضاااااااماناا
البااحثااتاالزراعياات،اوغاالبًاااماااوجوداانادرااي،ااالك ىاالعاديادامناالبلادان،الاساااااااااااااايمااايفاأفريقياااجنوحاالصااااااااااااااحراء

يفااحمورايًاااالتعليماماابعداالثانوياوالتعليماالعايلادورًاتؤديااخلرجياتامنااساااااااااوا.اعدداالباحثنياربعيشاااااااااكلناأقلامنا
 .النظماالغذائيةش ايفاإىلااملؤسساتاومعارفهاانقلاواقعااملرأةا

 هي فاملطروحة للنقاش   جمالت السياساتأما  -54
التعليماوبناءاالقدراتااااجمالتاااجلنساااااااااانيايفعدمااملساااااااااااواةابنيااتددااليتااألعراف الجتماعية  لالتصاااااااادي   (1)

اعلىااملعلومات،امباايفاذلكادعماوساااائلااإلعالمااحلصاااولاعلىاوارفاوتوليدهااااوالتدريباوالوصاااولاإىلااملع
ا.آفاقهاوتوسعامنااااجلنسانيةاألعرافاالجتماعيةاتناه ا اللصوراوال ام االيتايرتواال

مناأجلاتعزيزااملساواةابنيااجلنسنياوتقددانتائ اتعليميةاأكثراإنصافًاااةاجلنساني التحويليةالتعليمية   النظم (2)
اللفتياتاوالفتيانامناخاللابيااتاتعليميةاآمنةاوصحية.

رس الثاانوياة  اللتحااق ابملادعلى ا  إيالء األولوياة للجهود املباذولاة من أجال دعم الفتيااتو   العقبااتإتالاة   (3)
التعليم  للتحاقاابملدرساااااااةاوالبقاءافيها،اوالتساااااااجيلايفامناأجلااومعاجلةاالقيودااليتايواجهنهااوما بعدها  

ا.الزراعةجمال يف املهنيني  العايل والتعليم والتدري   
ألميةااتدم افصاااااااااولاحموا  اليتتقدمي احلكومات وشاااااااركاء التنمية واجملتمع املدي ل امج  و أمية اإلان   (4)

 برام االزراعةاوالتغذية.االنسائيةايف
 اإلرشاديةاخلدماتاواااملشورةخدماتااحلصولاعلىاا3-3-2
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،اوغالبًااماااإلرشااااااااديةاالريفيةخدماتااملشاااااااورةاواخلدماتاتتمتعااملرأةابفر اأقلاللحصاااااااولاعلىا  بيان املشاااااكلة  -55
لامناإنتاااجيتهاااااحتياااجاااهتااااوواقعهااا،ا اااايقلااةاتكوناتلااكااخلاادماااتااليتاميكنهاااااحلصااااااااااااااولاعليهااااغريامتكيفااةامعاا

 ودخلهاااملرتب ابذلك.
وميثلابناءاالقدراتاوالتدريبا .تفتقرااملرأةايفاكثريامنااألحياناإىلاإمكانيةااحلصاااولاعلىاخدماتااملشاااورةاالزراعية -56

ائاداتااألعماالاالىااملعلومااتاأدواتاابلغاةااأل ياةاابلنسااااااااااااااباةاإىلااملنِتجااتاوالعاامالتاوراعصااااااااااااااولااواحلااارفواملعا
وتتلقىااملزارعات،اولاسااااااااايمااصاااااااااغارامنِتجاتااألغذية،االقليلامنااامناأجلااباذاخياراتامساااااااااتنرية.ااوالتاجرات

اخية.لىااملعلوماتاواخلدماتااملناعااويفاالوق ااملناسااابكافًيااانااصاااوهلحوقدالايكوناااا.17اإلرشااااداالزراعيااملباشااارا
ااا.الىااملعلوماتاعناطريقاأزواجهنعصااااالناحوي فرت ايفاكثريامنااألحياناأ ناساااااي وغالًباامااتتمتعاالنسااااااءاأيضاااااً

إبمكانيةاحمدودةاللحصااااااولاعلىامعلوماتاالسااااااوق،اوهواماايؤثراعلىاقدرهتناعلىااباذاخياراتاجتاريةامسااااااتنريةاا
 .وعامالتايفاالتجارةوحتقيقاإمكاًنهتناكمنِتجاتاورائداتاأعمالا

 االزراعيةاأب يةاابلغةامناأجلادعماتعليمااملزارعنياوحتسااااااااانيانشااااااااارااوتتصااااااااافاخدماتااإلرشااااااااااداالزراعياوالبحوا -57
صااااغارامنتجيااألغذية.اوحتقيقالاملعلوماتاالزراعيةاوزايدةااإلنتاجيةامناخاللاالبحثاواألدلة،اولاساااايمااابلنساااابةاا

التوازنابنيااجلنساااانيايفاصاااافوفااملمارساااانياأمراأساااااساااايامناأجلاضااااماناحصااااولاكلامناالنساااااءاوالرجالاعلىا
 املعلوماتاوالعرتافاابلتحدايتاالزراعيةااليتايواجهو ا،اومعاجلتها.

 هي فاملطروحة للنقاش   جمالت السياساتأما  -58
اليتااااخدمات املشورة والتدريبات والبحو  التحويلية واملراعية للمساواة بني اجلنسني يف املناطق الريفية (1)

 .أتخذابعنياالعتباراالحتياجاتاوالقيودااخلاصةاابملرأة

 علىااخلدماتااملاليةاورأسااملالاالجتماعياحلصولاا3-3-3

ينت اعناحمدوديةاوصااولااملرأةاإىلااخلدماتااملاليةاوالشاابكاتاالجتماعيةااخنفا اعائداتااملوارداااابيان املشااكلة  -59
اامناقدرةااملرأةاالسااااتثماريةايفااملزار اوإضااااافةاقيمةاإىلاأنشااااطةاماابعدااإلنتاجااليتاتضااااطلعاهباااااإلنتاجية،اكماا دةا

 .والتعايفامناالصدماتااملناخية
يشااااااكلاالفتقاراإىلارأسااملالاالنقدياعقبةاكبريةاأماماأنشااااااطةارايدةااألعمالاللمرأةاومشاااااااركتهاااجملزيةاعلىاطولا -60

القيمة،امناالساتثمارايفااألراضاياإىلااألعمالاالتجاريةاالزراعيةاوالغذائية.اوتشاملاالقيوداالنظاماالغذائياوساالسالاا
املفروضااااةاعلىاحصااااولااملرأةاعلىااخلدماتااملاليةامثلاالئتماناوالتأمنياحواجزاالسااااياساااااتاوالقانوننياواألعرافاا

 الثقافيةااليتامتنعااملرأةامناتطويراوتنميةامؤسستهااوإنتاجيتها.
منااسااااااااااااااتخادامهاااللمواردااادةا،اوهوامااا ا18اامااايكونالادىااملرأةامعرفاةاونفااذاحمادوديناإىلااخلادمااتااملاالياةوغاالباًا -61

الطبيعيةاواإلنتاجية.اوعندماايكونالديهااإمكانيةااحلصااااااااولاعلىاهذهااخلدمات،افهياتواجهااشاااااااارتاطاتاضااااااااماناا
ارنةاابلرجال.اوح اعندمااتتشااااااااااااابهااأكثراتقييًدا،اومهاًلاأقصاااااااااااارالسااااااااااااتحقاقاالقرو ،اومعدلتافائدةاأعلىامق
إىلااألساااواقاتيسااارهااااهانفاذازايدةافر اااملتطلبات،اغالًباامااتكونااملرأةاغرياقادرةاعلىااساااتيفائها.اوحتتاجااملرأةاإىلا

 
17  sessment ToolThe Gender and Rural Advisory Services Asا.ا2018،امنظمةااألغذيةاوالزراعة،ا
ا.ا2018،االبنكاالدويل،االشمولااملايل؛اوا2018،امنظمةاالعملاالدولية،اGender and financial inclusionا 18

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
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االحتياجاهتااونروفهاااخلاصااااة،اوذلكامناأجلاحتساااانيااإلنتاجيةاوحتويلهااإىلا اخلدماتااملاليةااملصااااممةاخصاااايصااااً
 والرفاهاألسرهتا،اوخاصةااألطفال.ايةمناالغذائياوالتغذاألادخلاوسبلاعي احمسنة،اواليتابدورهااتدعماا

اامناقدرهتااعلىااحلصاااولاعلىاااو دةا -62 لتمويلااملتعلقاإبدارةاخماطراالكوار ااملتعلقةاعدماالشااامولااملايلاللمرأةاأيضاااً
أنااملرأةاوالفتيااتاغاالبًااامااايتعرضااااااااااااااناااواقعابملناا اوالتعاايفامنهاا،امبااايفاذلاكاالتاأمنياالزراعي.اوهاذااعلىاالرغمامنا

هلنايفابشاااااكلاأك اللمخاطراالزراعيةااملتعلقةاابملنا االيتايفاقمهااتغريااملنا ،اإضاااااافةاإىلاارتفا ااحتمالابيعاأصاااااوا
 املقامااألولامناأجلاالتعاملامعاالصدمات.

لىااملوارداواخلدماتااملاديةاوغريهاامنااملوارداواخلدماتاالتكميليةاعصولااملرأةااويتماحتديداأحدااجلوانباالرئيسيةاحل -63
الضااااااااروريةامناخاللاإشااااااااراكهاايفاالشاااااااابكاتاورأسااملالاالجتماعيااملخصاااااااا اهلا.اوغالًباامااتكوناجمموعاتاا

جنياووكالءااإلرشااااااااااداالزراعياووساااااااااائلاالنقلامتاحةاللرجالاأكثرامناالنسااااااااااءاأل ماعلىاصااااااااالةاأفضااااااااالامبنااملنت
.اوعلىاسااااابيلااملثال،اقداامقارنةاابلنسااااااءامنيةاعندااساااااتخدامهااألاشااااااكلااقدرًااأقلةامنااملانويواجهوااااهبيتحكموناا

ليتاتنقلااملنتجاتاالزراعيةاالتجارية،اوهوا صااالاالرجالاعلىاوسااايلةاركوحاإىلااملدنااحملليةاعلىامحاالشااااحناتاا
أمراغريامتاحاأمامااملرأة.اويفاكثريامنااألحيان،ايكوناوكالءااإلرشااداالزراعياالذيايساهلوناالوصاولاإىلااألساواقا

 احتمالاضعيف.واواخلدماتامناالذكور،اواحتمالاأنايتيحوااهذهاالرواب اللمرأةاه
نظماتاالنساائية،امثلاالنماذجاالتعاونية،ايفاإحدا اتغيرياحقيقياحنواوميكناأنايسااهماإرسااءاشابكاتاللنسااءاوامل -64

الساااااااااااااتقاللااملايلاللمرأة،اوذلكامناخاللاتساااااااااااااهيلااجتما االنسااااااااااااااءاالريفياتاذواتاالدخلااملنخف ،اوتعزيزا
ة.ااالتمكنياوتوفريافر االعمل،اوحتسااااانياسااااابلاالعي ،اوتبادلااملعارف،اواحلصاااااولاعلىااملوارداواخلدماتااإلنتاجي

ويفاحنياأناهذهاالشاااااابكاتاغالًباامااتبدأابشااااااكلاغريارمسي،افقداأوضااااااح االتجربةاأ ااميكناأناتنموالتصااااااباا
هياكلامنظمةامتكةنامناالتفاو االفعالامعااملورديناوجتاراالتجزئةامناأجلااحلصااااااااولاعلىاخدماتاأفضاااااااال،ا اا

 .19يدراأرابًحااملزار اهؤلءاالنساءاومؤسساهتناالريفية
 هي ف جمالت السياسات املطروحة للمناقشةأما  -65

تنطوياعلىااشرتاطاتاضماناأكثرامرونة،اوبياًنتابديلةاااابرامج مالية  ددة لرائدات األعمال الريفيات (1)
مناأجلاتقييماخماطراالئتمان،اوجداولادفعاخمصصةاتناسبااحملاصيلااليتاتزرعهاااملرأةاواحتياجاتاالتدفقاا

االنقديالديها.
اليةا،امعاالعرتافاابلنظمااملمشاركة املرأة يف الشبكات الجتماعية والقتصادية  مبا يف ذلك التعاونيات (2)

نياللمرأةاعندااتالتقليديةااحملليةااليتاتعرفهاااملرأة،اودعماهذهاالنظم،اوإيالءاالهتماماإىلااملشاركةاوالقيادةاالفعال
 وجودهاايفاشبكاتاخمتلطة.

امناأجلاالشمولااملايلاللمرأة.االتصدي للحواجز القانونية واملعايري اجلنسانية والتحيزات اجلنسانيةا (3)

 والقائمةاعلىاتكنولوجياااملعلوماتاوالتصالتاملناسبةاالتكنولوجياتاالرقميةاواملبتكرةاعلىااحلصولاا3-3-4
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_379095.pdf
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التقدمايفااملساااااااواةابنيالةاااعجعتساااااارةاأناميكنالتكنولوجياااملعلوماتاوالتصااااااالتاوالثورةاالرقميةاابيان املشااااكلة    -66
نو ااجلنساانياومتكنيااملرأةايفاالعديدامنااجملالت،امثلاالتعليماوالتونيفاورايدةااألعمال،اومنعاالعنفاالقائماعلىا

مرآةاهياابالاا،اامناالنااحياةااجلنساااااااااااااااانياةليسااااااااااااااا احماايادةااالتكنولوجيااتااااهاذهاا.اومعاذلاك،افانناجلنناومكاافحتاه
جيناإمكااًنتاالتحولامناأجالاايعاداتطبيقامنظوراجنساااااااااااااااياأمرًااابل ااأل ياةااوالمجتمعااتااليتاتقومابتحويلهاا.اال

بذلااجلهوداولابدامناالنساااااااااااااءاوالفتيات.تطرحهااالتكنولوجياتاأمامااواحلمايةامنااملخاطرااحملتملةااليتاميكناأنا
وضاماناخصاوصايةاالبياًنتاعندااساتخداماتكنولوجياتاالتغلباعلىاالفجوةاالرقميةااملتعلقةابنو ااجلننمناأجلاا

 .املعلوماتاوالتصالت
مناخاللاموارداافاكثرية.اااابطرقااا20املرأةاالرقميااةااوالتكنولوجياااتااميكناأناتفيااداتكنولوجياااااملعلوماااتاوالتصاااااااااااااااالتاا -67

اوفر االعمالاقتصااااااااااااااادياةااالافر ااالاالئتمااناوبنااءاالقادراتاواااحلصااااااااااااااولاعلىاعلىااإلنرتنا ،اميكناللمرأةاااااملعلوماات
يفااجملتمعاتاالريفيةاوالنائيةاعلىاالوصاااولاإىلاااالنسااااءاااميكنالتكنولوجياااملعلوماتاوالتصاااالتاأناتسااااعداواديدة.اااجلا

لااتساهةاأنااميكنالتكنولوجياااملعلوماتاوالتصاالتاأيضاًااوا.اانابيعامنتجاهتامناأجلااجددااأساواقاجديدةاومساتهلكنياا
 .اوشراءااملدخالتااااملاليةاااملعامالتااآلمنة،امباايفاذلكااستالماالتحويالتااايفااوأناتكوناوسيطًاانقديةااالاتحويالتاالا

أخرى،اااقبطراااكاناإبمكا اااحلصاااااولاعليهاالوماتامهمةاملميكناللمرأةاأناتتلقىامع،ااالرساااااائلاالرقميةاوعناطريق -68
ااخلاصااااااااااةاملعلوماتاماايتعلقاابلرعايةاالصااااااااااحيةاأواالزراعة،امباايفاذلكاتسااااااااااعريااملنتجاتاوااعلىاساااااااااابيلااملثالايف

ملدخالتاورسااااائلااإلنذارااملبكرااملتعلقةاابلظروفااجلوية.اومعاذلك،افننااملعرفةااملكتساااابةامناخاللااسااااتخدامااب
تطبيقاتاإنرتن ااوفرةامعواالزراعية.ااااملشااااااااااااااورةتكنولوجياااملعلوماتاوالتصااااااااااااااالتالاميكناأناحتلاحملاخدماتاا

ليتاميكناأناا(اااملتنقلةااابألجهزةالاملفعةااا)مثلاالرياوتنظيماإجراءاتااإلدارةااملختلفةارصاااااااااااداألشاااااااااااياء،اميكناللمرأةا
 توفراالوق اوتقللاالتعر اللمضايقات.

علىاحنواماااتضاااااااعلىاالتعاملامعاحالتاالطوارئ،ااااأةااملراواحللولاالرقميةااالتكنولوجياتااميكناأناتساااااعدااوا -69
تبادلااملعلوماتااومناخاللااماا ففامناالعواقباالجتماعيةاوالقتصاااااااااااادية.ااوهواا،اا19-اكوفيداجائحةااإابناا

تساعدااأنااواااوأمنهاايفازايدةاسالمةااملرأةااأناتساهمااأيًضاااااهلذهاالتكنولوجياتاواحللولاااميكنااا،ااملتعلقةاابلكوار ا
 .امناخاللامشاركةااملعلوماتااملتعلقةاابلكوار اااهتااوأسرانفسهاااعلىامحايةاااملرأةاا

جيِرااالرقميةاأيضًاااإىلاتفاقماعدمااملسااواةاالقائمابنيااجلنسانيايفاالنظماالغذائيةاإذااملاالتكنولوجياتاميكناأناتؤديااوا -70
للفجوةاالرقميةااليتاتؤثراعلىاقدرةاالناساعلىاااالهتماماينبغياإيالءواإيالءاالهتماماالكايفاللجوانبااجلنساااااااااااااانية.اا

 العصراالرقمي.اليتايتيحهاافر االاملشاركةاواغتناماا
وتتعر الىاتكنولوجياااملعلوماتاوالتصاالتاع ااملناطقاوبنياالنسااءاوالرجال.اعصاولااحلاهناكاتفاوتاكبريايفوا -71

الوصاااولاإىلامناأجلااعقباتاكبريةااااجهوتواتمييزاثالثيا)رقمياوجنسااااياوريفي(اليفااملناطقاالريفيةاأواالنائيةاااملرأة
اإلملاماالرقمياامساااتوىاواخنفا ااالكلفةعلىاحتملااقدرهتابسااابباعدماوذلكاالرقميةاواساااتخدامها،االتكنولوجياتا

يفاالبلدانااملنخفضةاواملتوسطةاهلاتفاحممولايفاالوق ااحلايلااحتمالاامتالكاالنساءاايقلةااواواألعرافاالجتماعية.ا
ا23بنسابةاافتقلاااألجهزةااحملمولةااا اعأماااحتمالاوصاوهلناإىلااإلنرتن ااا؛لرجالمقارنةاابيفااملائةاا10الدخلابنسابةا

التعليماومسااااااااااااااتوىااإلملااماابلقراءةاوالكتااباةاواملهااراتامنهاااااابسااااااااااااااباباجمموعاةامتنوعاةامناالعوامالوذلاكاايفااملاائاة،اا
 

  agriculture Mainstreaming gender in the use of information and communication technologies (ICTs) for  -Gender and ICTsااا20

and rural developmentا.ا2018.امنظمةااألغذيةاوالزراعة،ا

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/I8670EN/
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معاجلةاعلىاوجهاالساااااارعةااااويتعنيتوافراالوق اواملوارد.ااومدىاالقوةاغريااملتكافاةايفاشاااااابكاتاالتسااااااويقااعالقاتااوا
تكنولوجياااملعلوماتاوالتصاااااالتاإذااأردًناحتقيقافوائداتكنولوجياااااحلصاااااولاعلىبنيااجلنسااااانيايفااالقائمةاالفجوةا

 .والفتياتااملرأةملساواةابنيااجلنسنياومتكنيااااماا  ايفاااملعلوماتاوالتصالت
ااخماطراوحتدايتاجديدة،ااوا -72 اجلنساااياوالعنفااأشاااكالاجديدةامناالعنفامثلاعالوةاعلىاذلك،اجتلباالرقمنةاأيضاااً

ودعماااا،الفجوةاالرقميةابنيااجلنسااااااااااانيايهاتساااااااااااتنداإلاااهليكليةااليتالعوائقاامنااملهمامعاجلةاوا.اااجلننالقائماعلىانو ا
مايةاحقوقااإلنساااان،اساااواءاالقيامايفاالوق اذاتها االتحولاالرقمياالشااااملاوالعادل،اوحتقيقاالفوائداللجميع،امعا

 ومحايةاالبياًنت.اا،يسودهاالسالماواألمانسي ايافضاءاوجوداأواخارجها،اوضماناااإلنرتن اشبكةاعلىا
 هي فاملطروحة للنقاش   جمالت السياساتأما  -73

إىلااملناطقاالريفيةاايصااالااااتصااال رقمي متاو وسااليم وومن وميسااور الكلفة على  والفتياتة أاملر حصااول  (1)
اهبدفاسداالفجوةاالرقميةابنيااجلنسني.،ااوالنائية

والقوالباالنمطيةااجلنساااااانيةااليتااااللمعايرياوالتصاااااديالفتيات يف جمال التعليم   وا للمرأة و األمية الرقمية   (2)
ا.النساءاوالفتياتاعناالتكنولوجيابعدات ا

بوصفهمامصممنياا  بشكل متساوٍ   الرجال والنساء  يشار  فيها تصميم منصات وأدوات تكنولوجية تراعية   (3)
ا.اوالعرتافاهباااا،اوالفتياتاوتفضيالهتناوفرصهناوقيودهناااملرأةاشاركنيامناأجلاتلبيةااحتياجاتاتاما

 احتياجاهتماوواقعهم.ومتناسواءاالتستهدفاالرجالاوالنساءاعلىا توايت ورسائل رقمية  (4)

 املستدامة  التمكني القتصادي للمرأة يف سياق النظم الغذائية 4-3 -دال
يرافقهاالذياا.اومعاذلك،افنناعدمااملساااااااااااااااواةاالقانونيةاالغذائيةيفاالنظمااافاعلةااارًاوااملرأةاأداااتؤدي بياان املشاااااااااااكلاة  -74

أقلاااعائداتؤدياإىلاحصااولاالنساااءاعلىااياألطرااملؤسااساايةاواألعرافاالجتماعيةاواملمارساااتاالثقافيةايفاااالتمييزا
سااااااااااالساااااااااالاالقيمة.اويؤثراذلكاساااااااااالبًااعلىاعلىاطولاالنظماالغذائيةاوايفااإلنتاجيةاوعملهناواعلىااملوارداالطبيعيةا

األمناالغذائياوالتغذيةاوااألداءاالعامالسااااااااااااااالساااااااااااااالااإلنتاجااعلىارايدةااألعمالاوااملتعلقةاباإلنتاجيةاوااملرأةاإمكاًنتا
 لألسرااملعيشية.

عدمااملسااااااااواةابنيااجلنسااااااانيايفاالنظماالغذائيةامناقدرةاالقلةايلنظماالغذائية.اومعاذلك،اااملرأةابفعاليةايفااوتشااااااااركاا -75
دامناوصاااااولااملرأةاإىلااملوارد،ا اا اااعلىاسااااابيلااملثالالااحلصااااار،واوالفتياتاعلىاحتقيقاإمكاًنهتناالكاملة.ااملرأةا

وينت اعناااصاااااااااوهتاايفاجمموعاتااملزارعني،إمسا اامشااااااااااركةااملرأةاواوااا؛علىاإدارةااملخاطرااهتاوقدراااتهايؤثراعلىاإنتاجي
علىاالوق اااملرأةاوحصااااااولاااا؛اثراتغريااملنا اوالقادرةاعلىاالصااااااموداآلااااملخففةةايالزراعاملمارساااااااتاااعتمادااذلكاقلةاا

والتنقلاوالتحصااايلاالعلمي.اامساااا تهاايفادخلااألسااارةاديقيةامااوهوا،ااملأجورةاألنشاااطةاوالطاقةاالالزمنيامناأجلا
حتسااااانيااساااااتدامةاامناأجلاااعلىااجلهودااملبذولةاااسااااالبيًاأتثريًاولدهااايؤثراعدمااملسااااااواةابنيااجلنسااااانياوالقيودااليتاايوا

 .املتوفرةاوميسورةاالكلفةا،امناخاللااألمناطاالغذائيةاالصحيةالنظماالغذائيةاواألمناالغذائياوالتغذية
االلعالقاتاالقائمةابنيااادقيقًافهمًاواملسااااااتدامةاالجنساااااانيااملنصاااااافةالويتطلباتعزيزاالنظماالغذائيةاوسااااااالساااااالاالقيمةا -76

وتوزيعااملواردااوقدرهتماالتفاوضااايةااأدواراالرجالاوالنسااااءاومساااؤولياهتمااااهذهاالعالقاتاااجلنسااانياوالطريقةااليتاحتدداهبا
مناالزراعةااالرجالاوالنساااءااهااايجينالفوائدااليتاايتطلباكذلكافهماوااا.اتلقرارالااهموصاانعاابينهمالالعمااوتقساايمعليهما
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للتحدايتااليتاتواجههاامناأجلاالتصاااااااادياااةنباتصااااااااميمابرام افعالا،امباايفاذلكاالدخل،اإىلاجاألغذيةوإنتاجا
ابسااااااتخدامابياًنتاومعلوماتايتطلباحتساااااانياالتدخالتاتطبيقاحتليلاجنسااااااايااوا.اااملرأةايفاالتمكنياالقتصااااااادي

الرتكيزاعلىاعملياتااواساااااااالسااااااالاالقيمة،ايفاساااااااياقاقانوياواجتماعياوبياياوثقايفاحمدد،اااعلىاطولعاليةااجلودةاا
 اإلنتاجاواملعاجلةاوالتخزيناوالنقلاوالتوزيعاوالبيعاابلتجزئةامنامنظوراجنساي.

منااألكثرار يةاااالدوائرايفاابشااااااكلاكاملوساااااايضاااااامناالتحليلاحتديداالقيودااليتاحتدامنادخولااملرأةاومشاااااااركتهااا -77
خنراطايفاالااانمنظماتاوتعاونياتااملنتجنيااليتاتؤثراعلىاقدرهتمباايفاذلكامناأجلااملشااااركةايفاا،الةاالقيمةسااالسااا

مناوأولوايهتاااملرأةااحتياجاتابعنياالعتبارااجيباأناتؤخذاوا.ااةاملر اإىلااألسااااااااااااواقااوالوصااااااااااااولااكشااااااااااااركاءاجتاريني
واإلعاقةاوالوضاااااعاالقتصاااااادي(،امعاإيالءااهتماماخا اااواإلثنيةخلفياتااجتماعيةاواقتصااااااديةاخمتلفةا)مثلاالعمرا

اا.والغذائيةامقارنةاابلرجالاةايالزراعساااااالسااااالاالقيمةاامناالساااااتثماراتايفاااهتااحتمالااساااااتفادااقلةايةاالريفيةااليتاللمرأ
،اايفاكثريامنااألحيانامنخفضااااااااةااألجرايفاالنظماالغذائيةيفاونائفاااكونااملرأةاتعمليفاذلكاإىلااااوي عزىاالساااااااابب

 .21الربااقليلةاخلاصةاصغريةااحلجماويفاقطاعاتااااوغالًباامااتكونامؤسساهت
اااوهوا،ايساااااتهالكااألساااااراالامناأجلاالنسااااااءارهاااياليتاتدنتاجااحملاصااااايلاجيرياالحتفاظاإبوغالًبااماا -78 ماايوفرافرصاااااً

،اتشااااااااارياالنظاميةقاغريااساااااااااوار اإىلااألااعالوةاعلىاذلك،امعاانتقالااملنتجاتاالزراعيةامنااملزاواللدخلااهلامشاااااااااي.ا
يفابع اواعملياتاإضااااااافةاالقيمة.ااعلىاطولماايفقدناالساااااايطرةاوفر اتوليداالدخلااكثريًاااإىلاأناالنساااااااءاااألدلةا

وهواالسااياقات،ايبيعاالرجالااحملاصاايلااملزروعةالألغرا االتجاريةايفاالسااوق،امباايفاذلكاتلكااليتاتزرعهااالنساااء،اا
عالوةاعلىاذلاك،اح الواكاانا االنسااااااااااااااااءاتزر ايفاكثريامنااألحياانااوامااايقلالامناعاائاداالنسااااااااااااااااءاعلىاعملهن.اا

وساااالسااالاالت يدااالتغليفاموادااالفتقاراإىلااحلضااارية،افنناحماصااايلابساااتانيةاعاليةاالقيمة،امثلااخلضااارواتاللمراكزا
 والنقلايؤدياإىلاخسائراكبريةاومكاسبامنخفضة.

التكثيفاااوينطوي.ااكثافةمعاانتقالاأصاااحاحااحليازاتاالصاااغريةاإىلانظمازراعيةاأكثرااتتساااعاالفجوةابنيااجلنسااانياوا -79
لىااألصااااااااااااولااإلنتاجيةاواخلدماتاوالتكنولوجيااعصااااااااااااولااويتطلبااحل،ارأسااملالايفااأك ااضااااااااااااخامةعلىااالزراعي

 ملرأة.اابلنسبةاإىلاأصعبااوهياأموراا،وتنويعااحملاصيلواألسواقا
الفتقاراإىلااخلدماتااملاليةاواملعارفاوخدماتاقهااايإنامشااااركةااملرأةايفاأنشاااطةاجتهيزااألغذيةااملضااايفةاللقيمةايعوا -80

املتعلقاةاةاواياالقياادااااملرأةاوكاذلاكامهااراهتادىاا،االيتاميكناأناتبيناالقادراتاالفنياةالاوالتكنولوجياااوالتادرياباااملشااااااااااااااورة
املشاااااااااااااكلةامناخاللاتقييداحركةاامناامااتزيداالعواملاالجتماعيةاوالثقافيةاااوكثريًاارايدةااألعمالايفاالنظماالغذائية.ب

،امباااالتكنولوجياتيؤدياعدماالساتثمارايفاوايقللامناقدرهتااعلىاالوصاولاإىلااألساواقااملر ة.اااألمراالذيااملرأة،اا
والبنيةاالتحتيةاالريفيةاوالنقلاعلىاطولاساالساالةاالقيمة،امثلاجتفيفااحملاصاايلاااايفاذلكاالتكنولوجياتااملوفرةاللوق 

 .األغذيةااعلىامستوىخسائراحدو اوبزينهااونقلها،اإىلا
اايفااتفاقيةاالقضاااااءاعلىامجيعاأشااااكالاالتمييزاضاااادااحقوقااإلنسااااانااخلاصااااةاابملرأةامنصااااو اعليهاادوليًاأنامعاوا -81

العاادياادامناالقيوداالقااانونيااةااليتاحتاادامناقاادرهتااااعلىاالوصااااااااااااااولاإىلااملواردااإلنتاااجيااةاتواجااهاااملرأة،الاتزالااملرأةاا
يفاا75،امتتع االنسااءا وايلاا2019لعامليايفاعامااوالفر .اوعلىاالصاعيداااايضااوالساتفادةامنها،امباايفاذلكااألرا

 
والتغذيةاالتابعاللجنةااألمناتقريرامقدةمامنافريقااخل اءاالرفيعااملستوىااملعيناابألمناالغذائياا.اا2030األمناالغذائياوالتغذيةابناءاسرديةاعامليةاحنواعاماااا 21

ا.ا2020،االغذائياالعاملي

http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
http://www.fao.org/3/ca9731ar/ca9731ar.pdf
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التنقلاومكاناالعملااتتضمنع اجمموعةامنااملؤشراتااوذلكاالرجال،اااليتامتتعاهبااافق امنااحلقوقاالقانونيةاااااملائة
عادًةااترتب ااحلقوقاالقانونيةااملتساااااااااويةااواواألجراوالزواجاواألبوةاورايدةااألعمالاواألصااااااااولاواملعاشاااااااااتاالتقاعدية.اا

والتغذيةااألغذيةاابلتايلابزايدةااإلنفاقاعلىاترتب اوا،النساااءابلنساابةاإىلاايفاسااوقاالعملاوأكثراأماًًنابدخلاأفضاالا
 22وأطفاهلن.أنفسهنامناأجلا

 هي فاملطروحة للمناقشة   جمالت السياساتأما  -82
،افضااااااااالًااهباإىلااملوارداالطبيعيةاواإلنتاجيةاوالتحكماووصااااااااوهلاااليتاتدعماملكيةااملرأةااحلقوق القانونية    تعزيزا (1)

الستفادةامنها.مناأجلاارفاااعناوصوهلااإىلااخلدماتاواملع
مشاااااااركة املرأة يف السااااااتثمارات الزراعية وسااااااالساااااال القيمة  ألعراف الجتماعية اليت حتدد لالتصااااااادياا (2)

 والوصول إىل األسواق.
مباايفاذلكا   التجارية يف الساتثمارات الزراعية بوصافهن جهات فاعلة يف جمال األعمال  النسااء مشااركة (3)

اخلاصااااةامناخاللااااملؤسااااسااااات،اابلتعاونامعاجهاتافاعلةاأخرىامثلاالنطاقصااااغرياااليفاالتصاااانيعاالزراعيا
ا.ابياةامواتيةرياوفوتااالتعاونياتاومنظماتااملنتجني،

النظمااايفاشاااااا ا)االساااااتثمارات يف التكنولوجيات والبنية التحتية الريفية والنقل واألنشاااااطة اخلاصاااااة ابملرأة  (4)
ااابتحليلاالسااياقاالذيايطبقامنظورًاااابلساارتشاااداالغذائيةاوعلىاطولاسااالساالاالقيمة(االيتاتدعماأنشااطةااملرأة،اا

 عملهن.اعبءااأوااألساليبااليتاتقللامنااالتكنولوجياتااقدراتاالنساءاعلىااستخداماياتقوةااليتا،اواجنسانيًاا

 هباوالتحكم  واإلنتاجية لى املوارد الطبيعيةع صول احل  5-3 -هاء
مناأمراضااروريااهبااملوارداالطبيعيةاواإلنتاجيةاواسااتخدامهااوالتحكماااعلىصااولااملرأةاحااحتسااني إن   بيان املشااكلة -83

انتشاااارااامنامعدلالإنتاجااملرأةاويقلةاااوسااايدعمابشاااكلاكبرياضااامانااملسااااواةابنيااجلنسااانياودعماحقوقااملرأة.ااأجلاا
عدماوينطوياا.اقائمااعدمااملساااواةزالايالاالنظماالغذائية،ايفااملرأةاتؤديهااارغمااألدوارااإلنتاجيةااحلامسةااليتاواااجلو .

اقوقااملرأةاوإنتاجيةاالقطا االزراعي اأتثرياضاارااعلىاااهباالرئيسايةاوالتحكمااإلنتاجيةااوالىااملوارداالطبيعيةاعاصاولاحل
وفقاداناالتنو ااا،والصاااااااااااااادمااتااملرتبطاةاابملناا اا،بشااااااااااااااكالاغريامتنااساااااااااااااابابتغريااملناا اااملرأةماااتتاأثرااااوكثريًا.ااوكفااءتاه

 البيولوجي.
 هبا،اوالتحكماواملياهاومصايدااألمساكاوالغاابتا23داالطبيعية،امباايفاذلكااألراضيرااملواالىاحلصولاعا3-5-1

اإلدارةااملسااااااااتدامةااالاحتظىااملرأةاابحليازةاوالوصااااااااولااآلمننياإىلااألراضااااااااي،اوهواماا داخيارات:اابيان املشااااااكلة -84
اامناالوصاااااولاإىلااألراضاااااياالزراعية،اعادةًامااتكوناقطعاأراضااااايهاملرأةااوعندمااتتمكناوالساااااتفادةامنااألراضاااااي.اا
 حقوقااستخداماأقلاأماًًن.اا،اوغالبًااماايكوناهلالرجلمقارنةابقطعاأراضياااأردأأصغرامساحةاوذاتانوعيةا

 
اا22 ds women’s economic Resource guide on Gender issues in employment and labour market policies: Working towarا

empowerment and gender equalityا.ا2014الدولية،ااالعمل،امنظمةا
والغاابتايفاسياقااألمناالغذائياااخلطوطاالتوجيهيةاالطوعيةاللجنةااألمناالغذائياالعامليابشأنااحلوكمةااملسؤولةاحليازةااألراضياومصايدااألمساكاااا 23

ا.ا2012،اجلنةااألمناالغذائياالعاملي،االوطين

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
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
http://www.fao.org/3/i2801a/i2801a.pdf
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األر اكأساااااااااسالألمناواملأوىاوالدخلاوساااااااابلاالعي .اومعاذلك،الايتماتوزيعايفامجيعاأحناءاالعامل،ات سااااااااتخدماوا -85
قوقااألر ايفاأكثرامنانصااااافاا االتمتعاحواجزامساااااتمرةاأمامااااملرأةوتواجهااا،احلقوقايفااألراضااااايابشاااااكلاعادل

 اهذهااحلقوق.تن اعلىاقواننياوسياساتاو صلاذلكايفابع ااألحيانارغماوجوداالعامل،ابلدانا
وإنتاجاتربيةاااوالساااااااامكياإلنتاجاالزراعياواحليوايااابلنساااااااابةاإىلاأل يةااعنصاااااااارًااابل االىااملياهااعصااااااااولااملرأةاحادةاويع -86

ا-ااا10مصاايدااألمساكاوتربيةااألحياءااملائيةاوتشاكلاا.ااألساريةاواملنزليةألغرا اااكذلكاابلنسابةاإىلاوا،اااألحياءااملائية
متثلااوا.ا24ةيفااألمناالغذائياوالتغذياااليتاتساااااهمةاالرئيساااايالعناصاااارااوهيامنااا،يفااملائةامناساااابلاالعي االعامليةا12
بيداوالتجارة،ااالتجهيزاإىلاحداكبريايفاوتشاركااتربيةااألحياءااملائية،اااجماليصلاإىلانصفاالقوةاالعاملةايفااماااملرأة

 الرجال. اا صلاعليهاعملاودخلاأقلااعائداتعلىاأ ااحتصلا
غالًباامااتكوناأنشاااااااااااطةاالرجالامدفوعةاأبهدافاوالنسااااااااااااءاوالرجال.ااإىلاتقدماالغاابتاومواردهااخدماتاخمتلفةاوا -87

،اوغالًباامااترتب ابرفاهااألسارة،امباايفابتنو اأك افتتسامااأةاملراأنشاطةااأماااواجتارية،امباايفاذلكااساتخراجااألخشااح.ا
األغذيةاواألدويةااامثلغريااخلشاااااابية،ااحلرجيةاانتجاتاااملالوقودالالسااااااتخدامااملنزيل،اوجمموعةامناااخشاااااابذلكامجعا
 علفاللماشية.اللألسرةاوا

لألراضاااااااياواملياهاومصاااااااايدااألمساكاواألشاااااااجاراواملواردااحلرجيةامناقبلاالرجالااالتفاضاااااااليةاتؤدياالساااااااتخداماتاوا -88
ميكناأنايؤدياعدمامراعاةاوااملوارد.ااهذهاحتياجاتاإدارةااماايتعلقاابايفمتخصااااااااصااااااااةاخمتلفةامعارفااوالنساااااااااءاإىلا

نتائ اساياة،امباايفااملتخصاصاةاللمرأةايفاساياسااتااألراضاياواملياهاومصاايدااألمساكاوالغاابتاوالتخطي اإىلااااملعرفة
تغرياامنااذلاكافقاداناالتنو االبيولوجياوتلو اامليااهاوتادهوراالرتباةاوفقاداناالغطااءااحلرجياوالفشااااااااااااااالايفاالتخفيفاا

إدارةااملوارداالطبيعياااة،امبااااايفاذلاااكاإدارةاانظمااللمرأةايفاااامتثيااالاكااااف اعااادماوجودااااوينت اعن.ااوالتكيفامعاااهاااملناااا 
عليهاامنااساااااااتخدامااملوارداوتقوي اقواعدااجملتمعااملفروضاااااااةاااملرأةااساااااااتبعاداااااجملتمعاوجمموعاتااملساااااااتخدمني،اإىل

 وإدارةااملواردادونااملستوىااألمثلابسبباذلك.
بشاااااكلابدورهااتأثرياتاشاااااديدةاعلىاتوافرااملوارداالطبيعية،االيتاتؤثرااباملنا ااالنامجةاعناأحدا االطقنااوتتساااااببا -89

ومجعاخشااااااابااجلبااملياهاامناأجلاإليهااحتتاجا،اعلىاسااااااابيلااملثالاعناطريقازايدةاالوق االذياااملرأةمباشاااااااراعلىا
عدمااملسااااااواةاالقائمابنيااجلنسااااانياويعزىاذلكاإىلاتغريااملنا اعلىاالنسااااااءاوالرجال،ااوقدا تلفاوقعاآاثرا.االوقودا

 الشعوحااألصلية.لدىاوااالريفيةجملتمعاتايفااأكثراوضوًحاااهذهااآلاثراوميكناأناتكون،ااتعددةااألبعادااملوالعواملا
حتملامساااااؤولياتاإضاااااافيةايفاإىلااااملرأةالكوار ااملتعلقةاابملنا اهجرةاالذكوراإىلااخلارج،اتضاااااطراينت اعناعندماااوا -90

غرياامااتكوناغالًبااإذااا–ألر ااتااملتعلقةاابوبساااااااااالطةاحمدودةايفااباذاالقرارامناساااااااااابةااموارداارافتوااادونمنااملزرعةا
 اخلدماتااملالية.اإلعاًنتااحلكوميةاأواعلىاطلباااماا دامناقدرهتوهوااا–قانونًياااامسجلةاابمسه

لمعارفااملتعلقةاابلبذوراوالنبااتتااحملليةاذاتااأل يةااحليويةاابلنساابةالاةراعيبوصاافهاااا–اااملرأةمنااملهماأناتشاااركااوا -91
يفااملناقشاااااااااااااتاوالقراراتااملتعلقةابتخفيفاآاثراتغريااملنا اوالتكيفامعه،اامشاااااااااااااركةافعالةااا–إىلااألغذيةاوالزراعةا

ساااااااااعدةاااملالالزمةامناأجلاافريدةاالهاراتااملواعارفااملابااملرأةتتمتعااإذاوالقضااااااااااياذاتاالصاااااااالة،ا،اوالتنو االبيولوجي
املناقشااااااااتايفاإطارااتفاقيةااألممااملتحدةااإلطاريةااذلكا.اويشاااااااملااواساااااااتدامةايةفعالبالساااااااتجابةالتغريااملنا اعلىا

 
ا.ا2020.ااستدامةاالعمل.امنظمةااألغذيةاوالزراعة،ا)ابللغةااإلنكليزية(اا2020حالةااملوارداالسمكيةاوتربيةااألحياءااملائيةايفاالعاملاا 24

http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229en/
http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229en/
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تغريااملناا ايفاالبلاداناالناامياة،اوحواراتااباااملتعلقاةنشااااااااااااااطاةاااألابشاااااااااااااااأناتغريااملناا االيتاتادعم،امنابنياأموراأخرى،اا
 .اوجمتمعاهتااالسياساتااملماثلةااملتعلقةاابملنا ايفابلدا 

يفااملائةامناالتنو اا80لشاااااعوحااألصااااالية،انظرًااإىلاأ ااحتمياااحليازةاالشااااارعيةالينبغياإيالءااهتماماخا احلقوقاوا -92
ملوافقةااحلرةاواملساااااااابقةاواملسااااااااتنريةااليتاهلااأ يةاابلغةاابلنساااااااابةاإىلاأمنهااالبيولوجيااملتبقيايفاالعامل،اوكذلكاأل يةاا

 .الغذائياوسبلاعيشهااوثقافتها
الغذائيةابساابباالنظماحولااسااتدامةاالزراعةاواااته االزراعيةااإليكولوجيةامكانةامتزايدةااأل يةايفاالنقاشااوحتتلاالن ا -93

وتؤثراااألبعاداالقتصاااديةاوالجتماعيةاوالبيايةاللنظماالغذائية.اومراعاةا،اااإلنصاااف جهااالشاامويلاوتشااديدهااعلىا
ذلكاالعرتافاباسااايؤدياعدمواعلىامجيعاأبعاداالساااتدامةاالثالثة.اااااملعايريااجلنساااانيةاوعدمااملسااااواةاأتثريًااواضاااًحا

 .هذااالتأثرياالتقليلامناشأناإىلا
 هي فاملطروحة للمناقشة   جمالت السياساتأما  -94

لنساااااءاوالرجال،ابنياااحليازةاوالوصااااولاإىلااألراضااااياواملياهاومصااااايدااألمساكاوالغاابتاااملسااااواة يف حقوق  (1)
ا.بغ االنظراعنااحلالةااملدنيةاوالزوجيةاللمرأة

علىامجيعااملساااااتوايت،امباايفاذلكااملؤساااااسااااااتاالعرفية،اايف إدارة املوارد الطبيعية وحوكمتها  مشااااااركةااملرأة (2)
 أب يةااملعارفاالتقليديةاواحملاصيلااحمللية.ااوالعرتاف

احلد  اساااارتاتيجيات  التأه  حلالت الطوارئ وبرامج السااااتجابة و اابرامجإعداداوالفتياتايفاااملرأةإشاااااراكاا (3)
االكوار .من خماطر 

واختاذ يف مجيع جوان  صااااااااياغة سااااااااياسااااااااات املنا  ايةقيادااملرأةاوتوليهاااألدواراالمشاااااااااااركةااملساااااااااااواةايفا (4)
علىامجيعااملساااااتوايت،امباايفاذلكايفاعمليةااتفاقيةااألممااملتحدةااإلطاريةابشاااااأناتغرياا  اإلجراءات بشااااأن 

ااملنا اوعلىااملستوينياالوطيناواحمللي.
اهبااحلصولاعلىااملواردااإلنتاجيةاوالتحكماا3-5-2

والتكنولوجيااااحملسااااااااااااااناة،اواألدواتاااملادخالتاالزراعياة،اااعلىللحصااااااااااااااولابفر اأقالااااملرأةتتمتعاااا بياان املشاااااااااااكلاة -95
 .والثروةااحليوانيةامليكانيكية،اا

همااسااااتخداماتاخمتلفةاللمحاصاااايلااليتاديول،اغالًبااماايزر االرجالاوالنساااااءاحماصاااايلاخمتلفةاو/أواأصاااانافًااخمتلفةوا -96
عمالابرام االرتبياةاوإدارةااحملااصاااااااااااااايالاإىلاحاداكبريامعااملزارعنياالاذكوراومتيالاإىلاالرتكيزاعلىات،ااويفاالعاادةيزرعو اا.اا
بعنياأولوايتااملرأةاااتؤخذًندرًاامااوا.االغالباحملاصااااااااااايلاالتجاريةااليتايديرهااالرجالايفاوإدارةااساااااااااااماتاالحتسااااااااااانياا

 .25يفابرام االرتبيةرااالعتبا

 
 State of the Knowledge for Gender in Breeding: Case Studies for Practitioners. Lima (Peru). CGIAR Gender and.اا2018اا 25

Breeding Initiativeاماعةاالستشاريةاللبحو االزراعيةاالدولية،ااجل3.اورقةاالعملارقما(CGIARاا،)ا.ا2018
initiative-breeding-www.rtb.cgiar.org/genderا

http://www.rtb.cgiar.org/gender-breeding-initiative
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وهياغرياابناءاعلىاطولاالرجلاوقوتهاوجسااااااااامه،اااا،األدواتاامليكانيكيةصاااااااااممامعظمااألدواتاالزراعية،امبااذلكاوت ا -97
قدالاتتوفراافوعالوةاعلىاذلك،ااا.قدايكونامضاااارًااهلنةاااسااااتخدامهاوإنةاامناقبلاالنساااااء،ابلالسااااتخدامهاامالئمةا
 .والتجهيزااملرأةايفاالتجفيفاوالتخزينااليتاتضطلعاهباانشطةااألامناأجلاامليكنةا

منااألصاااولاالرئيسااايةالألساااراالريفية،اوغالًبااماامتثلاأداةالرتاكماااةاملساااتزرعااواألمساكوالدواجناااوتعت االثروةااحليوانية -98
يشاركاكلامنا،ااالثقايفالسياقااو سباألسر.ااابلنسبةاإىلاامصدرًاارئيسًيااللتغذيةااواالثروةاوعازًلايفاحالةااألزماتاا

ااةااملستزرعاواألمساكااوالدواجناااملاشيةالنساءاوالرجالايفارعايةااحليواًنت،اوغالًباامااأتخذاالنساءادورًااابرزًاايفارعايةا
 .علىانطاقاصغريا

 هي فاملطروحة للمناقشة   جمالت السياساتأما  -99
صااااغارامنِتجاتااااساااايملااللمزارعات،اواااواملناسااابةاملكيفة  املمارساااات والنهج واألدوات والتكنولوجيات   (1)

ا.األغذية
 الوصول إىل أسواق العمل واحلصول على العمل الالئق 6-3 -واو

وغريااانظاميةأنايتماتونيفاالنساااااااءايفاونائفاهشااااااةاوغريااالرتفعااحتمايااعلىاالصااااااعيداالعاملي،اا بيان املشااااكلة -100
قالااحتماالاحصااااااااااااااوهلناعلىايآمناة،اويفاكثريامنااألحيااناكعاامالتابادواماجزئيامومسياوعاار .اونتيجاةالاذلاك،ا

،ااحلمايةاالجتماعية،امباايفاذلكاالتأمنياضاداالبطالةاوالتأمنياالصاحياواساتحقاقاتااألمومةاواملعاشااتاالتقاعدية
امعدلت.اوقداتوقفاالتقدمايفاساداالفجوةاالعامليةابنيااجلنسانيايفابشاكلاأك الالساتغاللاوالضاطهادااويتعرضان

احرماًًن.اويفاكثريامنااألحيان،اا املشااااااااااااركةايفاالقوىاالعاملة،اكمااأناالفجواتايفااألجوراوالدخلالاتزيدااملرأةاإلة
تكسااااااااباالنساااااااااءاأقلامناالرجالامقابلاالعملاذاته،اوهواماا دامنادخوهلن،اوابلتايلامنامسااااااااا تهنايفااألمنا

ضًاااخياراتاصاعبةابنيااملمارسااتاالصاحيةاوالتغذوية،امثلاوتواجهاالنسااءاأيااالغذائياوالتغذيةاألنفساهناوألسارهن.
 ةاالطبيعيةاوالعمل.عالرضا

ميثلااحلصاااولاعلىافرصاااةاعملاآمنةاتساااودهاانروفاالكرامةاوالساااالمةاأمرًااذااأ يةاحيويةامناأجلارفاهااإلنسااااناا -101
زيدااحتمالاي.اومعاذلك،اه.اويدخلايفاعداداالقوىاالعاملةاماايقارحانصافانسااءاالعاملاوثالثةاأراب ارجالهئورخا

أناتكافاااملرأةامناأجلاالعثوراعلىاعملامدفو ااألجر،اويعزىاالساااااببايفاذلكاإىلاالتمييزايفاأشاااااكالهااملتعددةاا
واملتداخلة،اومشااااااااااركةااملرأةااألعلىايفااألعمالااملنزليةاوأعمالاالرعايةاغريامدفوعةااألجر،اوالقيودااملفروضاااااااااةاعلىا

لمرأةايفاقطاعاتااملأجورةالونائفااالالقراراتايفاالعديدامناالساااياقات.اوغالًباامااترتكزااااحركتهااوقدرهتااعلىااباذا
.اوميكناأناالنظامي،اوكثريًاامااتكونايفاالقتصاااداغرياااألقلةاأجرًااخلدماتاوالعمالةاالضااعيفةاوالونائفاغريااآلمنةا

مكاناالعمل،الاسايمااعندماايكوناعملهااغريااتكونااملرأةاالريفيةاواحلضاريةاعرضاةاللتمييزاوالساتغاللاوالعنفايفا
 آمن.

مناالفتقاراإىلاتدابرياالصاحةاوالساالمةااملالئمة،اوهوااا-امبنافيهماالنسااءااا-اوبشاكلاعام،ايعاياالعمالاالزراعيونا -102
ماااقادايؤدياإىلاارتفاا امعادلتااحلواد اواإلصااااااااااااااااابتاواألمرا ااملميتاة.اومتثالاالزراعاةاأحاداأكثرااملهناخطورةاا

الوصولاإىلاغالًباامااتفتقراالنساءاإىلاا،اواالتعر اللمواداالكيميائيةاالزراعيةاواآللتاواملعداتاورعايةااملاشيةابسبب
 .واملعلوماتاوالتدريب،االيتامتكنهنامنامحايةاأنفسهناااحلمايةاالجتماعيةنظما
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الاادخاالااااتكمياالوحتصااااااااااااااالااملرأةاكااذلااكاعلىافر اعماالاريفيااةاأقاالاخااارجااملزار ،اوهواأمراابل ااأل يااةامناأجاالاا -103
الزراعيااملنخف .اولكناعندماات تاحاهذهاالفر ،افن ااتتأثرايفاكثريامنااألحيانابفجوةااألجورابنيااجلنساااااااااااااني،اا

اايفاسااااياقاتاالدخلااملرتفع،اوذلكابساااابباالفصاااال التمثيلاإىلااالذيايؤدياالقطاعياواملهيناوهذااهوااحلالاأيضااااً
زيدااحتمالاتونيفااملرأةايفااملهامايدوام.اويفااملناطقاالريفية،اابنصاااافااالزائداللمرأةايفاالونائفااملنخفضااااةااألجراوا

 الكثيفةاالعمل،اوتكسباأجورًااأقلامناالرجال،اوت دفعاأجورهناابلقطعةاعوًضااعنااألجرااليومي.
األعرافاالجتماعيةاوالقواننياواملمارساااتااملتحيزةاجنسااانًياامنامشاااركةااملرأةايفامنظماتااوإضااافةاإىلاذلك،احتدةا -104

 العمالاواملنتجنياومؤسساتاالعملااملنظم،امثلاالنقاابتاالعمالية.
لالساااااااااتغاللاالشاااااااااديدايفاااعرضاااااااااةأكثرااهمااااوطالبوااللجوءاوالالجاوناا،امباايفاذلكاالعمالااملهاجرون،املهاجرونوا -105

العملاوغريهامناأشكالاسوءااملعاملة.اويفاحالةااملرأة،اتتفاقماهذهااحلالةابسبباالديناميكياتااجلنسانيةاوعالقاتاا
 القوةاوأشكالاالضعفااملتعددةاواملتداخلة.

 هي فجمالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -106
ملنع ومعاجلة العنف واملضااايقة يف مكان العمل  من أجل إعادة توتيع الرعاية واألعمال  اإلطار القانوي (1)

،امباااايفاذلااكاحقوقااملساااااااااااااواة يف األجور ورااايااة حقوق املرأة العاااملااةاملنزليااة غري املااأجورة  وحتقيق ا
ا26املهاجراتاوطالباتااللجوءاوالالجاات.

مع توفري الوصاااول   النظاميإىل القتصااااد د غري النظامي  من القتصااااتعزيز العمل الالئق وانتقال املرأة  (2)
 ،اواحلدامناالفصلايفاسوقاالعمل.إىل نظم احلماية الجتماعية

هبدفاتعزيزاالعملاالالئقااتدخالت السااياسااات يف شااا القطاعات من قبل احلكومات والقطاع اخلا   (3)
ىلاالنسااااااءاالبالغاتاوالفتياتايفاسااااانااواألجورااملعيشااااايةاوحتسااااانيانروفاالعملايفاالنظماالغذائيةاابلنسااااابةاإ
احلواجزاوأوجهاالتمييزاالقائمةاعلىااعلىاالعمل،امعاإيالءاالهتماماللساااالمةاواحلمايةاالجتماعية،اوالقضااااء

انو ااجلنن.
،اوإعاادةاالتوازنابنياعمالاالتوفيق بني العمال املادفوع األجر ومساااااااااااةولياات الرعااياة غري املادفوعاة األجر (4)

املادفو ااألجراومسااااااااااااااؤوليااتاالرعااياةاواألعماالااملنزلياةاغريااملادفوعاةااألجرابنياالرجالاواملرأةامناخاللاااملرأةاا
حتديداأهدافاللمهنااساااياسااااتاالتونيفاالوطنيةااليتاتعا االتحدايتاالرئيسااايةااملتعلقةابتونيفااإلًن .اوا

 مرافقالرعايةااألطفال.توجدافيهااواعملامرنة،اذاتاترتيباتاا

 والتقليل منها وإعادة توتيعها  املأجورةعرتاف ابلرعاية واألعمال املنزلية غري ال 7- 3 -تاي
:اإضاااااااافةاإىلااألدوارااإلنتاجية،اتتحملااملرأةامساااااااؤولياتاكبريةاتتعلقاابلرعايةاواألعمالااملنزليةاغرياابيان املشاااااكلة -107

بعنياالعتبارايفااإلحصاااااااءاتاالوطنية.ا.اويفاكثريامنااألحيان،الا ظىاهذااالعملاابلعرتافاولايؤخذاأجورةامل
قاقدرهتااعلىااملشااااركةايفايأعباءاثقيلةاعلىااساااتخدامااملرأةالوقتهااوتعااأجورةوتفر االرعايةاواألعمالااملنزليةاغرياامل

 
،اديسم /كانونا45/158مباايتماشىامعاالتفاقيةاالدوليةاحلمايةاحقوقامجيعاالعمالااملهاجريناوأفراداأسرهم،اقرارااجلمعيةاالعامةالألممااملتحدةاا اا26

ا،اعلىاالنحواالذياوافق اعليهاالدولااألعضاءاواعرتف ابهاو/أواأقرته.ا1990ااألول
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إىلازايدةاعبءاعملااملرأة،امباايفاذلكااا19-ا.اويفاالعديدامناالبلدان،اأدتاجائحةاكوفيدمأجورةأنشااااطةاإنتاجيةا
 يفااملنزلاورعايةااملرضى.االتعليم

مناخاللااألمناطاااةأمرًااابل ااأل يةاابلنسااااااااااابةاإىلااألمناالغذائياوالتغذياأجورةتعت االرعايةاواألعمالااملنزليةاغرياامل -108
اااملساااااااااننياألطفالاوا.اويشاااااااااملاذلكاإعداداالطعامالألسااااااااارةاوالتجهيزاوالتنظيفاواإلطعاماورعايةااالغذائيةاالصاااااااااحية

 واملرضىايفااألسرةاواجملتمع،اوالعديدامنااألنشطةااألخرىاالضروريةامناأجلارفاهااإلنساناواجملتمعاككل.
ومعاذلك،الاجيرياتقاسااماهذااالعملاابلتساااوي.اويفااملتوساا ،اتقوماالنساااءامباايقارحاثالثةاأضااعافاالعملاغرياا -109

عبًاااثقياًلاعلىاعاتقااملرأةامناخاللااقتطا اجزءاااارةأجواهذهااألنشطةاغريااملرتةبااتالذيايقومابهاالرجال.اواااأجورامل
يفاسوقاالعملاوعملياتاصنعاالقرار.اولاحتظىاااأجورةكبريامناوقتهااوطاقتهااوإعاقةامشاركةااملرأةايفااألنشطةاامل

مناالنات ااحمللياايفااملائةا35أ ااتساااااهمايفااملتوساااا امباايعادلااامعهذهااألنشااااطةاابلعرتافايفاكثريامنااألحياناا
ألعمالاغرياالالقيمةااملاليةااقياسدراساااااااااته(.اولابدامنااباذاالتدابريامناأجلاااتجرابلًدااا90اإلمجايلا)مناأصااااااااالا

 والعرتافاهبا،اوضماناإدراجهاايفااإلحصاءاتاالوطنية.اأجورةامل
يااملرأةاوالفتياتاالريفياتاقدرًاااويفاالعديدامناالبلدانااملنخفضااااةاالدخل،اويفاسااااياقاالبنيةاالتحتيةااحملدودة،اتقضاااا -110

.اولاتؤديامثلاهذهااألعمالااملنزليةا27هائاًلامناالوق ايفاجلبااملياهاوخشاباالوقودالالساتخدامااملنزيلاوالزراعي
اليتاتساتغرقاوقًتااطوياًلاإىلاإبعاداالفتياتاعنااملدرساةافحساب،ابلات عرة ااملرأةاوالفتيات،الاسايماايفاالساياقاتا

ااعبًااامزدوًجاايتمثلايفاأداءااألعمالاااهلشاااااااااة،اخلط راالعنفاوالعتداءااجلنساااااااااي.اوتواجهاالعديدامناالفتياتاأيضاااااااااً
املنزليةاداخلاأسااارهن،اإىلاجانبااألنشاااطةاالزراعية،اوغالًبااماايعملناسااااعاتاأكثرامناالفتيان.اوتشاااكلااملواقفا

نزليةاكعمل،احتدايتاإضاااااااافيةاتقفاأماماحتسااااااانياااجملتمعية،امثلاعدماتقديراتعليماالفتياتاوعدمااعتبارااألعمالاامل
 حالةاالفتياتايفااملناطقاالريفية.

أمرًااحيواًيامناااملأجوربنياالنساااااااءاوالرجالاوتقليلاعملااملرأةاغريااااأجورومتثلاإعادةاالتوزيعااملنصاااااافاللعملاغرياامل -111
أجالامتكنيااملرأةاوالفتياات.اوتادعوااحلااجاةاإىلاوجودااسااااااااااااااتثمااراتاعااماةاوبيااةاتنظيمياةامتكينياةاللقطاا ااخلاا ايفا
جماالتاالرفااهاواحلمااياةاالجتمااعياةاوالتكنولوجيااتااإلنتااجياةاواملوفرةاللجهاد،اويفاالبنياةاالتحتياةاالريفياة،امبااايفاذلاكا

ياهاوالصااااااارفاالصاااااااحياومرافقاالنظافةاالصاااااااحية،اواحلصاااااااولاعلىاالكهرابء،اوميكنةاحتسااااااانياإمداداتااملمناأجلاا
 التجهيز.أنشطةا

غريامتناساابامناالرعايةاواألعمالااملنزليةاااًااعباملرأةاعلىاكاهلااوهناكاحاجةاإىلاتغيريااملعايريااجلنسااانيةااليتاتضااعا -112
وهذااتغيريايتطلبامشااااااااركةافعالةامنااا.األطفالمناأجلاتوزيعاأكثراإنصاااااااافًااللمهامااألساااااااريةاورعايةاااأجورةغرياامل

مرافقارعايةااألطفالاوأدواتااتوفريااالرجالاوالفتيان.اوللساااااااياساااااااةاالعامةادوراتؤديه،اعلىاسااااااابيلااملثال،امناخاللاا
احلمايةاالجتماعيةااملناسااابة.اوسااايسااافراإدخالاالرجالايفااقتصااااداالرعايةاعناتعزيزااملسااااواةاوالتعاونابنيااجلنسااانيا

 ودعماالصحةاوالتغذيةالدىااألماوالطفل.
 هي فجمالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -113

 
واليونيسف،اااااا27 العامليةا الصحةا املنازلاا2017منظمةا يفا العامةا والنظافةا واإلصحاحا الشرحا مياها جمالا يفا احملرزا التقدما  2017-2000.ا

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

https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241516235
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وإعادة توتيع    أجورةما يتعلق بتوتيع الرعاية واألعمال املنزلية غري امل  تغيري املعايري اجلنسانية التقييدية يف (1)
مبشاااااركة الرجال  ر،اداخلااألسااااااابنياالنسااااااءاوالرجالاأكثرمنصااااف  بشااااكل  أجورةأعمال الرعاية غري امل

اوالفتيان.
 .يفااإلحصاءاتاالوطنيةاوإدراجها وتقييمها ورصدهااأجورةابألعمالاغريااملااالعرتاف (2)
مناخاللاالسااااااااااااااتثمااراتاالعااماةايفاالرفااه،اواحلمااياةاالجتمااعياة،اوتوفرياااأجورةاحلاد من األعماال غري املا  (3)

،اوالبنياةاالتحتياةاالريفياة،اوالتكنولوجيااتااملنزلياةااليتاجتعالااألعماالاغريااواملسااااااااااااااننيخادمااتاالرعااياةالألطفاالا
اأقلااستهالًكااللوق اوالطاقة.اأجورةامل

 سرتاتيجية يارات االقيام خبقدرة النساء والرجال على  8- 3 -حاء
 ط الغذائية الصحية والتغذية اجليدة ااألمنبشأن 

يفاامعدلاانتشاااااااراانعدامااألمناالغذائي.اوإنةاميعاأشااااااكالاسااااااوءاالتغذية ااملرأةااااتتأثرا:اابيان املشاااااكلة -114
التمييزايفاواعادمااملساااااااااااااااواةااجاال،اوهوامااايعكنااالرامناهالادىاالنساااااااااااااااءااالادىاالعااملاككالةاويفامجيعااملنااطقاأعلى

واحدةامناكلاثال انساءايفاسنااإل احااااحوايلااعلىاالصعيداالعاملي،الاتزالواااالكافية.احلصولاعلىااألغذيةاا
يفااملاائاةامناالنساااااااااااااااءااا40وتعااياااا.201228،اوملايتماإحرازاأياتقادمامناذاعااماا2019تعاايامنافقراالادمايفاعااماا

يعاننيامناالسااااامنة،اوهواساااااببارئيسااااايالألمرا اغريااملعديةااملرتبطةامنهنايفااملائةاا15والوزناالزائداامنااتقريبًااا
 تؤثرااحلالةاالتغذويةاللمرأةاوالفتياتاعلىاتغذيةاورفاهيةامجيعاأفرادااألسرة.وا.ا29الغذائيابلنم ا

مباايفاذلكاابلرجالاوالفتيان،اااساااااااااوءاالتغذيةامقارنةًامناأشاااااااااكالاخمتلفةازيدااحتمالاأناتعايااملرأةاوالفتياتامنايوا -115
وذلاكابسااااااااااااااباباجمموعاةامناالعوامالاالجتمااعياةا،ااوالساااااااااااااامناةااالزائادااالوزنواانق االتغاذياةاونق ااملغاذايتاالادقيقاة

ااوهلذااالساابب،اهناكاأ يةاحامسةاللسااياساااتاوالتدخالتااملشاارتكةابنياالقطاعاتاالراميةاا.والقتصاااديةاوالبيولوجية
 .ملرأةاوالفتياتدىااالحتياجاتاالتغذويةااخلاصةالدعماااإىل

حصاولاادااتقيةاوا،ااوغالًباامااحتولاأوجهاعدمااملسااواةاالجتماعيةاوالقتصااديةابنياالرجالاوالنسااءادوناالتغذيةااجليدة -116
دخلااألسارةاباملرأةاحتكمااعدما،اعلىاسابيلااملثال،ااأوجهاعدمااملسااواةالغذائيةاالصاحية.اوتشاملاعلىااألمناطاااملرأةا

داخلااألساااارة،اونروفاالعملاالسااااياة،اوعبءاالعملاالثقيلااااألغذيةومشاااارتايهتااالغذائية،اوعدمااملساااااواةايفاتوزيعا
 حيةاوالصحةااجلنسيةاواإل ابيةاواحلقوقااإل ابية.الذياتتحملهااملرأة،اوعدمااحلصولاعلىااخلدماتاالص

الحتياجاتاالغالًباامااتعطيااملرأةااألولويةااوبسااااااااببااألعرافاالجتماعيةاواألدوارااجلنسااااااااانية،اويفاسااااااااياقاالندرة، -117
الذيايؤثراالامناعدداوجباهتاااليوميةاومتناوهلاامنااألغذية،ااألمرااألفرادااألساااارةااآلخرين،ا اايقلةاألطفاهلااواالغذائيةاا

 .أتثريًااضارًااعلىاوضعهااالتغذوي

 
خاللاالسنةااليتاتفش افيهااجائحةااااعدلاانتشاراانعدامااألمناالغذائيااملتوس اأواالشديدنسنيايفامعلىاالصعيداالعاملي،اازدادتاالفجوةابنيااجلااا28

يفاااا6،امقارنةابنسبةاا2020يفااملائةايفاصفوفاالنساءاوالرجالايفاعاماااا10ااعدلاانتشاراانعدامااألمناالغذائيااملتوس اأواالشديدم،اإذاارتفعاا19-كوفيدا
ا.2021،ااحالةااألمناالغذائياوالتغذيةايفاالعامل.ا2019املائةايفاعاما

ا.ا2020تقريراالتغذيةاالعاملي،ااا29
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وأنشااااااااااااااطاةاالعمالااليتاتضااااااااااااااطلعاهباا،اإذايكونالاديهااايااةاااحلرىااجملااتبعاًااملرأةااااالتغاذوياةالادىوبتلفاالحتيااجااتاا -118
احتياجاتاخاصاةاتتعلق،اعلىاسابيلااملثال،اابحلديداومح االفوليكاواملغذايتاالدقيقةامثلااحلديداواليوداابلنسابةا

 .النساءااحلواملاواملراهقاتإىلا
وجدالدىااتأثناءااحلملاوالرضااااااااااااااعةاالطبيعية،اعلىااحلالةاالتغذويةالطفلها.اواااوتؤثرااحلالةاالتغذويةاللمرأة،اخاصاااااااااااااةًا -119

النساااااااءااحتياجاتاتغذويةاإضااااااافية،اكًمااونوًعا،اأثناءااحلملاأواالرضاااااااعةاالطبيعيةاوعنداالخنراطايفاعملايتطلبا
وميكنالسوءاالتغذيةاعنداالنساءااحلواملاأوااملرضعاتاأناي نشئادورةامنااحلرمانامتوارثةابنيااألجيالاجهًداابدنًيا.ا

تزيدامنااحتمالااخنفا اوزنااألطفالاعنداالولدة،اووفياتااألطفال،اواألمرا ااخلطرية،اوسوءااألداءايفاالفصولاا
 الدراسية،اواخنفا اإنتاجيةاالعمل.

ناالتغذيةاوالرفاهالألساااارةاأبكملهااحتسااااةاأناااوالفتياتانااملرأةتعززااملساااااواةابنيااجلنساااانياومتكةالمبادراتااليتاالاوميكن -120
هواطريقالتحسااااااانياالتغذيةابفضااااااالاالرواب ااإلجيابيةابنياوالفتياتاابشاااااااكلاكبري.اوهناكاأدلةاتفيداأبنامتكنيااملرأةا

يفاالزراعة"امناخمتلفاالبلداناوجوداعالقةاامتكنيااملرأةاوصاااااااااحةاالطفلاواألم.اوت ظهرابياًنتامؤشااااااااارا"متكنيااملرأةاا
متبادلةابنيااملؤشااااااراتااملختلفةالتمكنيااملرأةاوالتغذية.اوعلىاساااااابيلااملثال،ايرتب امتكنيااملرأةايفاغاًناارتباطًااوثيًقااا

بريًاابدرجةا ودةاالنم االغذائياوالتمكنيااإلمجايلاللمرأة،اوترتب امشااااااااااااااركتهاايفاقراراتاالئتماناارتباطًااإجيابًيااوكا
 التنو االغذائيالديها.

ا-ااملرأةامناأجلااباذاقراراتابشاااأناتغذيتهااوالتمتعاابلقدرةاعلىااملساااا ةايفاحتسااانياتغذيةاأسااارهتاااااوينبغيامتكني -121
ويتطلباذلكاالوصااااولاإىلااملوارد،اواحلصااااولاعلىااملعارفاالتغذويةاالكافية،اومعاجلةااملعايريااجلنسااااانيةااليتامتنعهااا

 رأيهاايفاالعمليةاالعادلةالباذاالقراراتااألسرية.امناإبداء
املرأةااختصاااا اويفاحنياأنابع اجوانباالقراراتااملتعلقةاإبنتاجااألغذيةاوشااارائهااوحتضاااريهااقداتكوناجزًءاامنا -122

القراراتاايفاالعاادياادامنااجملتمعااات،ايهيمناالرجااالاعلىابع ااااكااأماومقاادمااةاللرعااايااةهااااالتقليااديااةااوجزًءاامناأدوارا
التقليديةاللتثقيفاالتغذوياااالن ه .اومتيلاالرئيسيةابسببااألعرافاالجتماعيةاوعدمااملساواةاعلىااملستوىااهليكلي

جلاةاهاذاااألمر،اإىلاتعزيزااألدوارااحلاالياةاللجنسااااااااااااااني،امعاالرتكيزاعلىادورااملرأةاكاأماومقادماةاالرعااياةالألطفاال.اوملعاا
 الرجالاأيًضاادورًاايفاضماناالتغذيةاالكافيةاللجميع.اابوجوحاأنايؤديجيباأناتعرتفابرام االتثقيفاالتغذويا

 هي فجمالت السياسات املطروحة للمناقشة أما  -123
ملرأةاوالفتياتااملرتبطةامبجرىالدىاااابلحتياجات التغذوية اخلاصااااااةاالساااااااياسااااااااتاوالتدخالتااليتاتعرتف (1)

 حياهتن.
لكلامناالنساااااااااءاوالرجالامناأجلاتعزيزاالقدرةاعلىااباذاخياراتااساااااااارتاتيجيةااااملعارف التغذوية الكافية (2)

ااخلاصةاهبماوأبسرهم.اجليدةاالتغذيةااألمناطاالغذائيةاالصحيةاوابشأنا
عمليةااباذاالقراراتاااوحتولادوناإمسا اأصواهتنايفااملعايري اجلنسانية اليت تدمي سوء تغذية املرأة والفتيات (3)

 .بشأنااملسائلااملتعلقةاابألمناالغذائياوالتغذيةااألسرية

 احلماية الجتماعية واملساعدة الغذائية والتغذوية 9- 3 -طاء
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واألخطارالاتتمتعاغالبيةاسااكاناالعاملاأبياشااكلامناأشااكالااحلمايةاالجتماعيةامناالصاادماتاا:اابيان املشااكلة -124
.اوميكناملخططااتااحلمااياةاالجتمااعياةاأناتتصااااااااااااااادىا30واملخااطر،اوالنسااااااااااااااااءاهنااألكثرامتثياًلايفاهاذهااجملموعاة
.ا31حيااهتناومعااجلاةاانتقاالاالفقرامناجيالاإىلاجيالاامبجرىللمخااطراوالقيودااحملاددةااليتاتواجههااااملرأة،االيتاتتعلقا

التمكنياالقتصاااادياللمرأةا،امباايفاذلكامناخاللااالعالقاتابنيااجلنسااانيكمااميكنهااأناتسااااهماأيضاااًاايفاحتويلا
 .والفتيات

ااإلقصاااااااااءمنعاالفقر،اوالتغلباعلىااامناأجلاألسااااااااراواألفرادااجملتمعاتاواميكناأناتدعمابرام ااحلمايةاالجتماعيةاا -125
ةاحيااهتم.اويفاالعاديادامنامااايتعلقاأبنوا اخمتلفاةامناالصاااااااااااااادمااتاوالقيوداطوالافرتاااالجتمااعي،اوإدارةااملخااطرايف

الصااااادماتاوتساااااتجيباللوضاااااعاالصاااااعباابساااااتخدامااسااااارتاتيجياتاخمتلفةااتقوماابساااااتيعاحاألسااااار،ااملرأةاهيااليتا
تقليلااساتهالكهناالغذائياوبيعااألصاول،اهبدفامحايةااألمناواا،بيعاأصاوهلناللتكيف،اعلىاسابيلااملثالاعناطريق

 اآلخرين.الغذائياألطفاهلناوأفرادااألسرةا
حياهتناوتدعمهناااجمرىوميكناللحمايةاالجتماعيةاأيًضااأناتتصدىاللمخاطرااليتاتواجههاااملرأةاوالفتياتاخاللاا -126

املدفوعةااان،اومحايةااألمومةاوإجازةاالوالديةإعالةااألطفالاواألسااااااااااارااتقدمياتبتدابرياتشااااااااااامل،امنابنياأموراأخرى،ا
لىاعصاااولاالكاملااحلامباايفاذلكااواحلمايةاالصاااحية،األمرا ااحلمايةامنااإصااااابتاالعمل،اوااامساااتحقاتاألجر،اوا

واملعاشاااتاا،ا32اجلنساايةاواإل ابية،اوفًقاالقرارااجلمعيةاالعامةالألممااملتحدةابشااأناالتغطيةاالصااحيةاالشاااملةااقواقاحل
 تحسنياسوقاالعملاوسبلاالعي .لتدخالتاالوالتأمنياضداالبطالةاواالتقاعديةا

الساااااااياسااااااااتاوال ام االجتماعيةاأناتسااااااااهمابشاااااااكلاكبريايفاالنهو اابملسااااااااواةابنياوميكناجملموعةاشااااااااملةامنا -127
اجلنسااانيايفااجملتمعاومعاجلةااألشاااكالااملتعددةاواملتداخلةاللتمييزاواحلرمانااليتاتواجههاااملرأةاوالفتيات.اوقداتكوناا

ااأداةاحتويليةاميكنااساااااااتخدامهااإلعادةاالنظرايفاالعال قاتابنيااجلنسااااااانياوحتويلها،اعلىااحلمايةاالجتماعيةاأيضاااااااً
 .أجورةسبيلااملثالاعندااستخدامهااإلعادةاتوزيعاأعمالاالرعايةاغرياامل

،اإىلاجانباال ام ااغذائيةاوتغذويةانقديةاأواعينيةااتوميكناأناتسفرابرام ااحلمايةاالجتماعيةايفاشكلامساعدا -128
صاااااولااعناآاثراإجيابيةامباشااااارةاعلىااألمناالغذائياوالتغذيةامناخاللاإاتحةااحلالتثقيفيةاوالتدريبيةابشاااااأناالتغذية،اا

لفائدةاالنسااااااااءاوأسااااااارهن.اواألايمااأللفااألوىلامنااوأمناطاغذائيةاأكثراصاااااااحةًالىاقدراأك امنااألغذيةاوتغذيةاع
احلياةاهلااأ يةاحامسةاابلنساااااااااابةاإىلاتغذيةااألطفال.اولذلك،افنناالتدخالتااليتاتدعمااحلملاالصااااااااااحي،اوالولدةاا

 أشهر،اوالتغذيةاالتكميليةااملغذيةااملتنوعة،اهياأموراابلغةااأل ية.ا6اآلمنة،اوالرضاعةاالطبيعيةااحلصريةاملدةا
حتفزابرام االتغذيةااملدرساية،اوهياواحدةامناأكثرابرام ااحلمايةاالجتماعيةاشايوًعا،ااآلابءاومقدمياالرعايةاعلىاوا -129

أناحتساانامنواالطالحااوالصااحيةاإرسااالااألطفال،اوخاصااةاالفتيات،اإىلااملدرسااة.اوميكناللوجباتااملدرساايةااملغذيةا
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إىلااختياراأمناطاغذائيةاأكثراصااااااااحةامدىااحلياةاعنداتقدميهاااومنائهماوتركيزهماوابلتايلاتعليمهم؛اوميكناأناتؤدياا
معاالتثقيفاالتغذوي.اوعندماايكونامصاااادرااألغذيةااملدرساااايةامنااملزارعني/منتجيااألغذيةااحمللينيامناأصااااحاحاا

 احليازاتاالصغرية،اوخاصةااملزارعات/املنِتجات،افنناذلكاميكناأنايشجعاالزايداتايفااإلنتاجااحمللي.
 هي ف لت السياسات املطروحة للمناقشةجماأما  -130

على برامج احلماية الجتماعية  مع إيالء الهتمام والساااتجابة للصااادمات   والتعميم إضااافاء الشااامول (1)
ا.  مبا يف ذلك الحتياجات التغذويةلالحتياجات احملددة لدى املرأة والفتيات

حياااة املرأة والفتيااات وتنوع    جملرىالتحولت واملخاااطر احملااددة  برام ااحلمااااياااةاالجتمااااعياااةااليتاتتنااااولاا (2)
 بناءًاعلىامجعاالبياًنتااملصنفةاحسبااجلنناوالعمر.اجتار  املرأة 

،اوإاتحةاالفرصاااااةاللمشااااااركةاعلىاقدمااملسااااااواةايفامنصاااافة للجميع من املساااااعدات الغذائية مسااااتحقات (3)
 اتاوإعداداال ام اوالسياساتاوتنفيذهااورصدهااوتقييمها.صنعاالقرارا

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

والنسااااااءاوالفتياناوالفتياتايفاساااااياقات شاااااجكعااحلكوماتاعلىاالوفاءاابلتزاماهتاابضااااامانااحلقوقااملتسااااااويةاللرجالاا -131
 األمناالغذائياوالتغذية،اوترمجةاهذهااللتزاماتاإىلاسياساتاوبرام اواستثماراتاوطنيةامبواردابشريةاوماليةاكافية.

مجيعااألعضاااااءاوأصااااحاحااملصاااالحةايفاجلنةااألمناالغذائياالعاملياعلىاالقياماعلىامجيعااملسااااتوايتااارياتشااااجيعاوجيا -132
داخلاالدوائرااخلاصاااااااااةاهبم،اوابلتعاونامعااملبادراتاواملنصااااااااااتااألخرىاذاتاالصااااااااالة،ابدعماوتعزيزانشااااااااارااخلطوطاا

وخط ااساااااتثماريةامنساااااقةاومتعددةاااالتوجيهيةاواساااااتخدامهااوتطبيقهاالدعماتطويراوتنفيذاساااااياسااااااتاوقواننياوبرام ا
القطاعاتاعلىااملستوىاالوطين،امناأجلاحتقيقااملساواةابنيااجلنسنياومتكنيااملرأةاوالفتياتايفاسياقااألمناالغذائيا

 والتغذية.ا
اساااااااااتخدامااخلطوطاالتوجيهيةاكأداةالباذامبادراتاحنواحتقيقااملسااااااااااواةابنيااجلنسااااااااانياامدعوةاإىلااحلكوماتااإنةاوا -133

ومتكنيااملرأةاوالفتياتايفاسااااااااااياقااألمناالغذائياوالتغذية.اويشااااااااااملاذلكاتنفيذاالساااااااااارتاتيجياتاوال ام االوطنية،اا
وحتديدافر االساااياساااات،اوتعزيزااحلواراالشااافافاواملفتوح،اوتعزيزاآلياتاالتنسااايق،اوحتسااانيااتسااااقاالساااياساااات،اا

تاوعملياتاوأطرامتعددةاأصااااااحاحااملصاااااالحة،اودعماالتكنولوجياتااملبتكرة،اوإنشاااااااءاأواتعزيزامنصاااااااتاوشااااااراكا
 .شدةاضعًفاثلياالفااتااألاوتعزيزاودعمامشاركةامجيعاأصحاحااملصلحةااملعنينياوإشراكهم،امباايفاذلكا 

 بناء القدرة على التنفيذ وتعزيزها  2- 4 -ابء
التعاوناالدويل،امناأجلااات شااااااجةعااحلكوماتابشاااااادةاعلىاتعباةااملواردااملاليةاوالفنيةاوالبشااااااريةاالكافية،اواحلثاعلى -134

زايدةاالقدراتاالبشاااااريةاواملؤساااااسااااايةاللبلداناعلىاتنفيذااخلطوطاالتوجيهيةاوحتديدااألولوايتاحنواتفعيلهااورصااااادهااا
علىااملسااااااااتوايتاالدوليةاواإلقليميةاوالوطنيةاواحمللية.اوميكناللوكالتاالفنيةاالتابعةالألممااملتحدةاووكالتاالتعاونا

 تنميةااآلخريناتقددااملساعدةايفاهذااالصدد.الثنائياوشركاءاال
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 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها  3- 4 -جيم
شااااجةعااحلكوماتاعلىاحتديدااألولوايتاالوطنيةايفاجمالاالسااااياساااااتااابلتشاااااورامعاأصااااحاحااملصاااالحةااملعنيني،ات ا -135

واحملليةالإلبالغابشااااأناهذهااملؤشاااارات،اوالقياماعنداواملؤشااااراتاالوطنيةاذاتاالصاااالة،اواسااااتنها ااهلياكلااإلقليميةا
القتضااااء،اإبنشااااءانظماللرصاااداواإلبالغاأواتعزيزاالنظماالقائمةامناأجلاتقييماكفاءةاالساااياسااااتاواألنظمةاوتنفيذاا

 .اإلجراءاتاالتصحيحيةااملناسبةايفاحالةاوجوداآاثراسلبيةاأوافجوات
اجااخلطوطاالتوجيهيااةايفاعملهاااااجلااارياومواردهاااااملاااليااةاالقااائمااةااجلنااةااألمناالغااذائياالعاااملياعلىاإدرات شااااااااااااااجةعااوا -136

املخصاااصاااةاللرصاااد،اعلىاالنحوااحملددايفااإلطاراالسااارتاتيجياالعاملياللجنةااألمناالغذائياالعامليامناأجلااألمنا
 الغذائياوالتغذية.




