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 لجنة األمن الغذائي العالمي 

مشاورة إقليمية حول الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المساواة 
 بين الجنسين وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية 

 الشرق األدنى وشمال إفريقيا

 2021أكتوبر/ تشرين األول  28 – 27

 ن االمتشاركئيسان الر أعده ملخص 

 

 مقدمة . 1

كانت المشاورة اإلقليمية الخاصة بمنطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا هي الرابعة من بين ست مشاورات نظمتها لجنة األمن  
الثاني   الممتدة من سبتمبر/أيلول إلى نوفمبر/تشرين  الفترة  العالمي خالل  . ويتمثل الهدف من المشاورات  1  2021الغذائي 

الخطوط التوجيهية الطوعية المستقبلية للجنة بشأن المساواة بين الجنسين  ي نظمتها اللجنة في مواءمة  اإلقليمية االفتراضية الت
مع األولويات واالحتياجات الوطنية واإلقليمية. أدارت المشاورة السيدة    وتمكين المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية

في أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي، وألقت الكلمة االفتتاحية بالمشاورة، وعرضت    فرانسواز ترين، كبيرة مسؤولي األمن الغذائي 
العالمي   المنتدى  إلكترونية عبر  بأنه جاري إعداد مشاورة  المشاركين  المتحدثين. وأبلغت  األهداف وجدول األعمال، وقدمت 

 . 2، ونشر تعليقاتهم فيها  للتسجيل  هم ودعت  لألمن الغذائي والتغذية الخاص بمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 

تضمن جدول األعمال مناقشتين عامتين، حيث تمت دعوة المشاركين لتقديم تعليقات واقتراحات لوضع الخطوط التوجيهية،  
كلتا  لمشاورة، وأوضحت أن  التي تدور حولها ا الوثيقة األساسية  هي    المسودة صفر للخطوط التوجيهيةأن  فرانسواز إلى  ونوهت  

كانت أهداف المناقشة التي ُأجريت في اليوم األول هي تلقي التعليقات واالقتراحات العامة  ، ف المناقشتين لهما أهداف محددة
لوضع الخطوط التوجيهية المذكورة. وتم طرح بعض األسئلة اإلرشادية لتوجيه المناقشة، التي قامت بتيسيرها السيدة كريستا  

جتماعي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بمنطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا، بدعم من  كيتينغ، مسؤولة الشمول اال 
لمنظمة   الرئيسي  بالمقر  الجنسين،  بين  بالمساواة  المعني  الفريق  في  االجتماعية  السياسات  مسؤولة  الصاحي،  هدى  السيدة 

 األغذية والزراعة. 

مجاالت  المن المسودة صفر، وال سيما    الثالث إلى مناقشة الجزء  فهدفت  يوم الثاني  في الالتي أجريت  المناقشة العامة الثانية  أما  
التي    التالية  األقسام الثالثة   / وضوعات  بدأت المناقشة بالمو قسم.    أو موضوع    المدرجة في كل السياسة والتوصيات  المعنية ب

 حددها المشاركون كأولوية وقت التسجيل: 

 
مزيد من المعلومات متاحة عىل الرابط:    1

https://www.google.com/search?q=CFS+gender+regional+consultation&rlz=1C1GCEA_enIT905IT905&oq=cfs&
aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j69i59j0i512j69i60l3.1862j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8. 

2GEWE-guidelines-voluntary-http://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS  

http://www.fao.org/fsnforum/activities/consultations/CFS-voluntary-guidelines-GEWE
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 يات  وعملية صنع القرارات على جميع المستو  ا ودورها القيادي في مجال السياساتهمشاركة المرأة وصوت:  1- 3القسم 

  الوصول إلى أسواق العمل والحصول على العمل الالئق : 6- 3القسم 

 اما وإعادة توزيعهموالتقليل منه غير مدفوعي األجر  المنزليةلرعاية واألعمال ااالعتراف ب :7- 3القسم 

النوع االجتماعي قامت   فالنتينا فرانكي، خبيرة  أفريقيا ل  مكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليميب  السيدة   منطقة الشرق األدنى وشمال 
 لمقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة. االنوع االجتماعي بالسيدة أمنية رزق، مسؤولة وعاونتها في ذلك  المناقشة،  بتيسير 

جامعة الدول ب: السيدة دينا دوي، مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة  ، وهم المتحدثين الرئيسيين  ت مديرة المشاورةفي اليوم األول، قدم
الدولي  نوفل تالحيج، المدير القطري للصندوق  السيدة إكرام الهوني، منسقة البرنامج اإلقليمي، هيئة األمم المتحدة للمرأة؛ والسيد  ؛ و العربية

 . للتنمية الزراعية

شاركت في رئاسة عملية تقارب السياسات مع السيد توماس ، و التوجيهيةخطوط  للصفر  المسودة    السيدة تانيا غرين )فنلندا(عرضت  
 .   دنكان )بنما( 

في لجنة األمن الغذائي العالمي، النقاط الرئيسية التي أثيرت في المناقشات  االجتماعي  لخصت السيدة أليسون برودي، كبيرة خبراء النوع  
 الثاني.و األول  يناليوم خالل العامة 

ساهمت  و .  إللكترونياالبث  عبر  المزيد من أصحاب المصلحة المشاورة    بع اوت  ا،مشارك    74من  ما يقرب  م  ل عا  حضر المشاورة بشك  
: ممثلون من الحكومات ومنظومة األمم المتحدة والمجتمع المدني ومؤسسات  ، ومن بينهمالمجموعات المكونة في المناقشات العامةكافة  

 المعلومات ذات الصلة بشأن التحديات والحلول المحتملة. المشاركين والقطاع الخاص وغيرها، وتبادل ،البحث

 . الكلمات الرئيسية2

الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات مشتركة بشأن  ة   سلط، مُ التوجيهية والمشاورة  الخطوطكل من  على أهمية    السيدة دينا دوي أكدت  
االرتباط الجوهري بين قضيتي المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي والتغذية، من أجل زيادة قدرة المنطقة على الصمود. وأشارت إلى  

رغم  ل غير متناسب بالجوع،  لفتيات بشك  تأثر النساء وا. ولتوضيح هذا االرتباط، تحدثت دينا عن  المساواة بين الجنسين واألمن الغذائي
للنظم الدعامة األساسية  والمجتمعات المحلية، ويشكلن  المعيشية  مسؤوالت عن األمن الغذائي لألسر  الفي الوقت نفسه غالب ا  كونهن  

 الزراعية والغذائية.

العمل   إلى  دوي  السيدة  االجتماعي الدؤوب  أشارت  التمكين  تعزز  التي  التنمية  سياسات  بشأن  العربية  الدول  جامعة  به  تقوم  الذي 
الدولية ذات الصلة، بما في ذلك منهاج عمل بيجين، واتفاقية الجامعة  واالقتصادي للمرأة. وأشارت إلى دعم   لاللتزامات واالتفاقيات 

ا  ة المستدامة،  وأهداف التنمي،  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  بشأن المساواة بين الجنسين. كما  الخامس  الهدف  وتحديد 
شددت على الحاجة إلى ، و النزاع واألمن  أوضاعأشارت إلى االلتزام بمعالجة التحديات المحددة المرتبطة بحماية النساء والفتيات في  

التمكين االقتصادي واالجتماعي  ضرورة  ن. وذّكرت الحضور بومعالجة األسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسي  ،اتخاذ إجراءات حاسمة
ضييق فجوة األمن الغذائي سهم في تآثار إيجابية تُ سفر عن  مؤكدة  على أن هذا التمكين من شأنه أن يُ   ،لتحقيق المساواة بين الجنسين

المعنية لتزامات  تحويل االالتوجيهية في    الخطوطتلعبه  أن  بالتأكيد على الدور المحوري الذي يمكن  بين الرجال والنساء. واختتمت حديثها  
 في المنطقة.واقع عملي السياسة إلى ب

أداة حيوية لدفع التقدم في مجال المساواة بين الجنسين في سياق األمن  عد بمثابة  التوجيهية تأن الخطوط    إكرام الهونيالسيدة  أوضحت  
لمواقف  لالعربية، حيث تخضع العديد من البلدان  البلدان  المرأة في    تتعرض لهالغذائي والتغذية. وتحدثت عن الوضع الصعب الذي  

إمكانية  النساء والفتيات. وأشارت إلى اآلثار السلبية لضعف  ضد  والقوالب النمطية التمييزية    ، بوية راسخة الجذورالقائمة على السلطة األ
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األمن الغذائي وسوء التغذية وصفت األكثر تضرر ا. و هن الفئات الوصول إلى الغذاء في المنطقة، حيث غالب ا ما تكون النساء والفتيات  
وقد يرتفع    ،من انعدام األمن الغذائي  امليون شخص    51حيث يعاني حالي ا أكثر من  ،  لمنطقةا  تواجهت الجدية التي  مشكالبأنهما من ال

ا  مليون    75إلى    صلالعدد لي  هذا مثل  ،  شتىق  بانعدام األمن الغذائي بطر  أن المرأة تتأثر  الهوني    وذكرت  .2030بحلول عام  شخص 
المفروضة  إنتاجية المزارعات، مثل القيود الكبيرة  وأشارت إلى بعض المشكالت التي تقوض  السمنة،  كذلك  و   ،سوء التغذيةارتفاع معدالت  

جائحة  الخطرة مثل الصراع الذي طال أمده في بعض بلدان المنطقة، وكذلك  األزمات  مشكلة    على ملكيتهن لألراضي. وشددت على
في تمكين  محوري  ر  دو  قادرة على النهوض بلمرأة  أن االسيدة إكرام    وأضافت انعدام األمن الغذائي.  وضع  ، مما يؤدي إلى تفاقم  19-كوفيد

لتعزيز التحول وتحقيق جميع  ال غنى عنه    اوأن المساواة بين الجنسين أمر  ،  وتعزيز أنظمة الغذاء القادرة على الصمود  ،األمن الغذائي
باإلشارة   حديثها  لتحول لألمن الغذائي والتغذية. واختتمتيراعي النوع االجتماعي عند ادعم نهج  وال بد من    ،أهداف التنمية المستدامة

 إجراءات ملموسة. في صورة لترجمة طموحات أهداف التنمية المستدامة المناسبة هية التوجيالخطوط إلى طبيعة 

لم يتبق سوى  حيث  ،  اسمحواصف ا توقيت إعدادها بأنه  التوجيهية الطوعية في المنطقة،  الخطوط  دعم  عن    السيد نوفل تالحيجتحدث  
لتزامات إلى إجراءات ملموسة وقابلة للقياس. وتحدث عن  تسع سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشدد على ضرورة ترجمة اال

.  ي واألسر  ي المجتمعين مستو ال المساهمة األساسية للنساء والفتيات في جميع جوانب األمن الغذائي على مستويات متعددة، بما في ذلك 
وال سيما مع خضوع  األجر،    ةير مدفوعكون غت وغالب ا ما    ا،ظل غير معترف بهت   ةالحيويه المساهمة  أن هذإال انه لفت االنتباه إلى  

مشاركة المرأة في القوى العاملة في  ل  ةجماليتبلغ النسبة اإل  قوانين وسياسات وأعراف اجتماعية تمييزية في جميع أنحاء المنطقة.ل  المرأة 
٪ من مالك األراضي في المنطقة، ويتفاقم هذا  5أقل من  المرأة ٪. كما تمثل  46بالمتوسط العالمي البالغ  ٪، مقارنة  22المنطقة حوالي 

صنع  المشاركة في المرأة تعاني كذلك من االفتقار إلى التمييزية. وأضاف السيد تالحيج أن ذات األحكام الوضع بسبب القوانين العرفية 
إلى بعض المكاسب  نوفل  ذلك، أشار  رغم  في الفرص االقتصادية. و ا  تهن مشاركحول دو مما ي  األصول اإلنتاجية،الوصول إلى  و   ، القرار

المتكافئة بين الذكور    التعليم  زيادة فرص،  ال الحصرعلى سبيل المثال  ، ومنها  المنطقة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسينالتي حققتها  
مهمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمساواة بين اتية  أدوات سياسهي  الطوعية    التوجيهيةعتقد أن الخطوط  ي  إنهقائال  . واختتم  واإلناث

سهم في تحسين األمن  يُ من شأن ذلك كله أن  أن  كما صرح ب،  القائمالتقدم  ستفادة من  وكذلك لال  ،وتمكين النساء والفتيات  ،الجنسين
 الغذائي والتغذية.

 تعليقات عامة على المسودة صفر للخطوط التوجيهية للجنة األمن الغذائي العالمي  –. المناقشة العامة األولى 3

صف  المسودة  على  بتعليقاتهم  للمشاركة  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  في  المصلحة  أصحاب  دعوة  التوجيهية  ر  تمت  للخطوط 
 اإلشارة إلى األسئلة األربعة أدناه: ب الطوعية،  

المسودة صفر (1 تتناول  الرئيسية    ناسب  م   بشكل    هل  بين  نحو  تقدم  التي تحول دون إحراز  التحديات والعقبات  المساواة  تحقيق 
ذا كذلك، فمااألمر الجنسين واإلعمال الكامل لحقوق النساء والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية في المنطقة؟ إذا لم يكن  

 أو تعديله؟المطلوب فعله  في رأيك

التوجيهية؟ إذا لم يكن    الخطوطالمبادئ األساسية التي ينبغي أن تدعم    مرض    بشكل    لمسودة صفرمن االثاني  هل يعكس الجزء   (2
 كذلك، فكيف تقترح تحسين هذه المبادئ؟ األمر 

ينبغي السياسة التي  المعنية ب مجاالت  ال ل  ل شام  بشك    من المسودة صفرالثالث  الجزء  المبينة في  هل تغطي األقسام التسعة   (3
لتحقيق المساواة بين الجنسين واإلعمال الكامل لحقوق النساء والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية؟ إذا لم يكن    تناولها
 ؟المطلوب فعله ذا في رأيكفماكذلك، األمر 

؟  هاوتطبيق  هااستخدامومراقبة    التوجيهيةللخطوط  جميع العناصر الالزمة للتنفيذ الفعال    من المسودة صفرالرابع  الجزء  تضمن  هل ي (4
 ؟غييرهأو تالمطلوب إضافته  ذا في رأيكفماكذلك، األمر  إذا لم يكن 
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 السؤال األول 

،  الرئيسية اإلضافية والفجوات بعض التحديات إال أنهم حددوا شاملة وواضحة، صفر على أن المسودة  أصحاب المصلحة أجمع 
 : وهي كالتالي 

التحدي المتمثل في تنفيذ الخطوط التوجيهية في المنطقة بسبب االفتقار إلى األساس  عن شواغلهم المتعلقة بالمشاركون  عرب  أ 
الطبيعة الطوعية لهذه الخطوط التوجيهية تزيد من  وأشاروا إلى أن  ،  الحق في الغذاء في العديد من البلدان   الذي يكفلالدستوري  

تدابير ملموسة  تنفيذ  . وشددوا على الحاجة إلى  غالب اسياسية  اإلرادة الضعف  و   ية، سس السياساتاأل هذا األمر، نظر ا لغياب  صعوبة  
  ات االستثمار وتوجيه  موال  األحشد    وتحدث البعض عن ضرورة ل إلى واقع عملي.  ل فعا  التوجيهية بشك  الخطوط  لضمان ترجمة  

تعليق آخر  في  و المدني.  المجتمع  إشراك  و   ، باإلضافة إلى ضمان االلتزام السياسي   ، التوجيهية   الخطوط والتواصل من أجل تنفيذ  
إلى إشراك الرجال كحلفاء في عملية  عن مدى الحاجة    أحد المشاركين أرض الواقع، تحدث  على  الخطوط التوجيهية  تنفيذ  حول  

وال بد من الحرص على إشراك الرجال على  الجميع.  الفائدة التي ستعم على  و   ، تمكين المرأة، وتمكينهم من فهم سبب أهمية ذلك
 عن بعض االمتيازات الخاصة بهم. التنازل  عليهم    الرجال أن تصور  أجل معالجة أي توترات محتملة قد تنشأ إذا    هذا النحو من 

ؤكد على  ي   من حيث أنه  ، ختلف عن األمن الغذائي ، الذي ينهج السيادة الغذائية في المنطقةتطبيق  أشار المشاركون إلى أهمية  
حول أهمية    ا تعليق  وفي هذا السياق، أبدت إحدى المشاركات  تقرير المصير والسيطرة المحلية على إنتاج الغذاء والوصول إليه.  

ض الوصول  يتقو حيث تؤدي إلى خصخصة الزراعة في إلى المخاطر المتمثلة  ت وأشار ، إنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومنصفة
الغذاء المناسب وتوافره الريفية.  ا  وكذ   ، إلى  المرأة  الزراعية المحلية  كما تحدثت عن  تؤثر على سبل عيش  النظم  أهمية تعزيز 

وتوافره   عليه  والحصول  الغذاء  إنتاج  واعتبار  أحد  المستدامة  تطرق  اإلنسان   حقوق بمثابة  كما  النهج  المشاركون  .  أهمية  إلى 
وتحافظ    الثقافي ا  من إنتاج المحاصيل بطريقة فعالة تحترم تراثهالمرأة  الزراعية البيئية لتمكين النظم الغذائية الصحية وتمكين  

وفهم    ، استخدام المواد الكيميائية الضارة ومبيدات اآلفات في اإلنتاج الزراعيالحد من  آخر عن ضرورة    مشارك وتحدث  .  يه عل
 جات الريفيات. نت  على المُ   ى الصحة، وخاصة  عل  ها آثار 

مثل سبل    ، السكان األصليين مختلف أنواع  االعتراف بتنوع اإلنتاج الزراعي ومعالجته، واالعتراف بضرورة  إلى  آخر    أشار مشارك 
البدوية والرع  الحياة  بالثقافة. و وية العيش وأنماط  ارتباط ا وثيق ا  التعليق    ت صاحب، والتي ترتبط  دعوة إلبراز أهمية أصوات  هذا 

 التوجيهية. الخطوط  السكان األصليين ومعارفهم في  

، وأشاروا إلى التأثير السلبي الذي  دعا العديد من المشاركين إلى زيادة التركيز على الروابط بين تغير المناخ واألمن الغذائي 
يترتب  باإلضافة إلى ما  بالفعل،  الشحيحة  على الموارد  ها  يفرض ي  إلى الضغوط التو   ، تغير المناخ على اإلنتاج الزراعي ُيحدثه  

غالب ا ما يحتجن للعمل في قطاعات أخرى عندما تصبح سبل عيشهن غير  الالتي    نتجات على ذلك من آثار خاصة على المُ 
 . القدرة على الصمودزيادة التركيز على التخفيف وتعزيز  وفي السياق ذاته، طالب المشاركون بمستدامة. 

تحدث العديد من المشاركين عن الحاجة إلى فهم الروابط بين الصراع واألمن الغذائي وعدم المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى  
سؤوليتهن عن توفير  وم على األسرة،  على أداء أدوارهن كأوصياء  كتأثيرها  ،  منها المرأة بشك ل خاص   تعاني   اآثار  تخلف  أن الحرب  

تتعرض لها المرأة  تحديات محددة أخرى  تطرق مشاركون آخرون إلى  .  نعيشه كسب  على سبل  كما تؤثر  ألسرة،  لألمن الغذائي  ا 
  ، الفرص االقتصادية تعاني من نقص  شددت إحدى المشاركات على أن المرأة في فلسطين  ، فمثال  واالحتاللالنزاع  أوضاع  في  

ودعا البعض  ألشكال أخرى من التمييز واالستبعاد والعنف.    هاال عن تعرض فض   ، وضعف الوصول إلى األرض والموارد األخرى 
 . النزاعات اتخاذ تدابير محددة لدعم المرأة في البلدان المتضررة من  إلى  

بين القوانين التشريعية والعرفية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين  أوجه التضارب  شدد المشاركون على الحاجة إلى معالجة  كما  
 قضايا مثل ملكية األرض. وينطبق ذلك على بعض ال.  فال يشترط اإلذعان لقانون ما لمجرد أنه موجود  –عتراف بها  واال 
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آخرون  ودعا  التوجيهية،  مسودة الخطوط  في القسم الثالث من    الواردة العتراف بالصالت المتداخلة بين القضايا  وطالب البعض با 
دعوة  ووجه البعض  صانعي السياسات من مختلف القطاعات. ، بمشاركة  التوجيهية الخطوط  هج متعددة القطاعات لتنفيذ  نُ لتبني  

على    الوصول إليه، من أجل فهم أبعادها المحددة إمكانية  للنظر في األبعاد المختلفة لألمن الغذائي، مثل إنتاج الغذاء وتوافره و 
 . النوع االجتماعي

واألدوار القيمة التي تؤديها بالفعل    ، لدخلفي توليد االمرأة  وإمكانات    إلى زيادة التركيز على األدوار الرئيسيةعدة  ن  و دعا مشارك 
 االئتمان والقروض بطرق مسؤولة وأخالقية. منح  ضرورة  وه إلى  إال أن أحدهم نفي األمن الغذائي واإلنتاج الزراعي.  

واصفين    ، على جميع المستويات في المنطقة  ات وصنع القرار سات  السيا صياغة  الضوء على عدم مشاركة المرأة في  البعض  سلط  و 
 التحديات الرئيسية التي ينبغي التأكيد عليها ومعالجتها. ذلك بأنه من  

القضايا  مجرد عرض  ن  إلى ما هو أبعد م بحيث تنظر  التوجيهية،  الخطوط  نهج أكثر تحوال  في  ودعا مشاركون آخرون إلى اتباع  
 داخل المنطقة وخارجها. الدروس المستفادة من التجارب الناجحة  ومشاركة   ، قصص النجاح وعرض  ،  والمشكالت 

 السؤال الثاني 

 لم ترد أي تعليقات محددة حول المبادئ األساسية. 

 السؤال الثالث 

 لم ترد أي تعليقات محددة حول الموضوعات المدرجة في القسم الثالث. 

 السؤال الرابع 

 لم ترد أي تعليقات محددة ذات صلة بالقسم الرابع. 

  أوموضوع  المدرجة في كلالسياسة والتوصيات المعنية بمجاالت الجزء الثالث من المسودة صفر، ال -. المناقشة العامة الثانية 4
 قسم

للتركيز على   المشاركون  الجزء  /الموضوعاتصّوت  التالية من  الثالثة  العامة  لث  الثااألقسام  المناقشة  اليوم التي أجريت خالل  في 
 الجزء الثالث.في . بدأت المناقشة بهذه الموضوعات / األقسام ثم انتقلت إلى أقسام أخرى 5- 3و 4-3و  1-3الثاني: األقسام 

 :  آرائهم فيهاعند مناقشة كل موضوع، ُطلب من المشاركين التفكير في األسئلة التالية وإبداء 

 على نحو يعزز بفعالية المساواة بين الجنسين؟    الرئيسية جميع القضايا السياساتيةهل يتناول هذا القسم  (1

 المطلوبة لمواجهة التحديات والمشكالت التي تم تحديدها؟    نقاط التدخل الحاسمة واآللياتما هي  (2

؟ وما هي  نجاحها في تعزيز المساواة بين الجنسينالتي تنفذها بالدك وثبت  هل بإمكانك طرح أمثلة على السياسات (3
 الدروس المستفادة منها؟ 

 فيما يلي موجر للمناقشة. 

 مناقشة ثالثة موضوعات / أقسام اختارها المشاركون   4-1

 ( 1-3يات )القسم وعملية صنع القرارات على جميع المستو  ا ودورها القيادي في مجال السياساتهمشاركة المرأة وصوت
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 المشكالت والفجوات 

من حيث مشاركة أخرة  المنطقة متتعتبر  و   ،للجدل في بعض الدول العربية  ةمثير من األمور الالمشاركون أن موضوع القيادة النسائية  الحظ  
ولفتوا االنتباه إلى  ليس فقط في البرلمان.    ،إلى ضرورة زيادة مشاركة المرأة على جميع المستويات  واوأشار ،  السياسيةالمرأة في الحياة  

التمويل مثل  قضايا شاملة ذات صلة بمجاالت متعددة،  يادي  ودورها القمشاركة المرأة وصوتها  تتمثل في ضرورة اعتبار  نقطة رئيسية  
القيادة   تم تذكير المشاركين بأن القيادات النسائية ال تمثل دائم ا قضايا المرأة، لذا فإنو والتوظيف والتعليم والقدرات الرقمية واألعمال.  

ربما ال أو  كالرجل،    هاصوتبمعنى أنه قد ال يعتد ب،  قطشكلي ا ففي عمليات صنع القرار  وربما يعتبر حضور المرأة  التمثيل.  تختلف عن  
 غير مرئي. يظل دورها وبالتالي على التحدث،  الكافية الجرأة  تمتلك

مشاركة  أشار إلى أن  هم  ولكن أحد  ،أكبر في الحكومة في المنطقةبشكل  مشاركة  المرأة من ال المحرز في تمكين  أقر المشاركون بالتقدم  
بينما يهيمن    ، التعليم والسياسة االجتماعية والرعايةسياسات  مثل  فقط،  "اللين"  تقتصر على الجانب السياسي  ة  يالسياسالمرأة في الحياة  

 الرجال على المجاالت األكثر تقنية.

على  ملموسة، ف  االجتماعي إلى أفعال  "، حيث ال ُتترجم االلتزامات المتعلقة بالنوعالمساواة بين الجنسين  الدعم الظاهري "انتقد البعض  
من  في المائة    90ألغذية والزراعة أنه على الرغم من أن  من المنظمات المعنية بامنظمة    51شملت  سبيل المثال، أظهرت دراسة حديثة  

ولم تضع    ،ياتهذه السياسات بهياكل أو عملتنفيذ  معظمها لم يدعم  إال أن  ،  خاصة بالنوع االجتماعيلديها سياسات  هذه المنظمات  
  وكان   ،ذكورلتلك المنظمات من الرؤساء التنفيذيين  المن  في المائة    70وكان  تراعي النوع االجتماعي،  فقط استراتيجيات  سوى ثلثها  

    . الدخلمرتفعة من البلدان أغلبهم 

ا على أنه ال ضرورة أشار أحد المشاركين إلى   توجد امرأة نموذجية تمثل جميع النساء.االعتراف بتنوع النساء وعدم تجانسهن، مشدد 

 السياسات والدروس المستفادة / نقاط التدخل

، ويرجع ذلك جزئي ا إلى إدخال نظام الحصص،  ةالسياسيالحياة  في    ة  يقيادتقلد أدور ا  ل  افرص  تتيح للمرأة  ت  المنطقة بدأأن  أوضح المشاركون  
  مشاركة نوعية  تحسين  أن األمر ال يزال يستدعي  التحديات، و بعض  حذر من  إال أن البعض  وقوانين واستراتيجيات المساواة بين الجنسين،  

كيف يمكن حشد  إذ ا،  القرار.    في أعلى مستويات صنع ومن المالحظ غياب التمثيل النسائي  .  وتأثير فيها   ،القرار في عمليات صنع    المرأة 
ا على هذا السؤال، أوضح البعض  ؟  للمرأة   يالقيادالدور  المجتمع المدني لدعم   إال أنه  ،  وحده ال يكفيسياسات  ال قوانين و ال وضع  ن  أورد 

 .تدابير محددة لضمان تنفيذ هذه القوانين والسياساتاتخاذ حاجة  تستدعي الو جيدة. نقطة بداية 

البعض   اتفاق صادقبإعالن ومنهاج عمل بيجين  وصف  المنطقة  ت أنه  العديد من دول  لذا  عليه  تلتزم  ي،  نص بالحكومات  نبغي أن 
نبغي إخضاع الحكومات غير  ويفي المائة كحد أدنى،    30في المجال السياسي إلى  نسائي  التمثيل  اإلعالن على أن تصل نسبة ال

إلى  للمساءلة.  الملتزمة   البعض  العامتودعا  الوعي    ةثقيف  مستوى  أجل  ورفع  والمعتقدات من  والمواقف  األعراف  وتحويل  معالجة 
طبيعة المرأة ال تؤهلها  على سبيل المثال، االعتقاد بأن    -ودورها القيادي  االجتماعية التمييزية بين الجنسين التي تقوض صوت المرأة  

قيادية أدوار ا  الدولية  لتقلد  الوكاالت  أن  أمثلة    ارئيس    اور  دتلعب  . ولوحظ  تقديم  المراعية    مناسبة،في  الجيدة  الممارسات  للنوع وتشجيع 
 االجتماعي.   

 (6-3)القسم  الوصول إلى أسواق العمل والحصول على العمل الالئق

 المشكالت والفجوات 

، وأبرزوا الحاجة إلى وشددوا على ضرورة معالجة هذه المشكلة  ، البطالة بين النساء في المنطقة معدالت  ارتفاع  عن  المشاركون  تحدث  
التي يمكن أن يقدمها التمكين االقتصادي للمرأة في الناتج المحلي اإلجمالي، فضال  عن األهمية  المحتملة  االعتراف بالمساهمة  مزيد من  
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 . اهتوحياة أسر  المرأة الحاسمة لذلك في حياة 

ال سيما في سياق العمل غير الرسمي مثل العمالة الزراعية، حيث يفتقر و فكرة العمل الالئق،  حول    مزيد من الوضوحدعا المشاركون إلى  
وظروف العمل الالئقة. ولوحظ أن    ،والتأمين الصحي  ،العمال إلى المتطلبات األساسية مثل األجر المناسب / الحد األدنى لألجور 

أن العمل الالئق يجب أن أشاروا إلى  ، و مقارنة  بالرجالويواجهن فجوة كبيرة في األجور    ،ذلكوطأة  النساء يتحملن في كثير من األحيان  
أهمية السياسات التي تسهل التحول  كما ناقشوا  أجور عادلة ومنصفة.  تقاضي  وكذلك    ، وظروف العمل  ،يعني تحسين الحماية االجتماعية

التحول إلى االقتصاد ، ولوحظ أن مبادئ العمل الالئق ومبادرات رسميالمن المشاركة في العمل غير الرسمي إلى المشاركة في العمل 
أن يعني إعطاء  من أن التحول ال ينبغي  البعض  هذا التحول. ومع ذلك، حذر  إلنجاح  يمكن أن تكون آليات مفيدة    األخضر واألزرق 

لى أهمية تعزيز ألراضي. وأشار المشاركون إنطاق وممارسات االستخدام غير المستدام لواسعة المزيد من السيطرة للمصالح الزراعية  
 االقتصاد األخضر الذي يعزز الملكية واالحتياجات المحلية.

 تطرق البعض إلى الحاجة إلى المساواة بين الرجال والنساء في مخصصات المعاشات.  

وأهمية توفير آليات لرصد   ،مكان العملالمتمثلة في التحرش الجنسي والعنف في  مواجهة المشكلة الجدية شدد المشاركون على ضرورة  
 لتحرش. د تعرضهن لإلبالغ عنبضرورة االنساء توعية و   هذه الممارسات،

إلى  أشار  و ،  الصغر متناهي  الئتمان والتمويل  التي قد تتعرض لها المرأة فيما يتعلق باودعا أحد المشاركين إلى االعتراف بالمخاطر  
 مثل مجموعات المساعدة الذاتية والتعاونيات. ،الماليأشكال بديلة من الدعم ضرورة وجود 

 ( 7-3)القسم  لرعاية واألعمال المنزلية والتقليل منها وإعادة توزيعهاااالعتراف ب

 المشكالت والفجوات 

مستوى ى الأي عل  ،عمل لتيسير المشاركة االقتصادية للمرأة خارج األسرة المعيشيةمزيد من الحاجة إلى  العلى  ات  المشاركإحدى    تشدد
المرأة  تحول في األعراف والمواقف والسلوكيات االجتماعية. وأشارت إلى أن  إحداث  من أجل    ،والشخصي واألسري والمجتمعيي  السياس

أعمال  إعادة توزيع  بضرورة  و المتشددة،  بضرورة تحدي وتغيير األعراف االجتماعية والثقافية  في البلدان العربية بحاجة إلى االقتناع  
ا باألطفال حتى يدركوا وتقليلها األجر    ةالرعاية غير مدفوع . كما تحدث مشاركون آخرون عن الحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام، بدء 

 أن العمل المنزلي يجب أن يكون مسؤولية مشتركة. 

الحد من أعمال  رورة عدم اعتبار  ضوشددوا على  جيدة،  الحياة  حقها في الو للمرأة،    فراغ الوقت  وقيمة  أهمية  أشار بعض المشاركين إلى  
ن أال يؤدي تعزيز التمكين االقتصادي اضمضرورة  على  أكدوا  و ر،  الرعاية غير مدفوعة األجر فرصة لخلق عبء جديد للعمل المأجو 

 غير مدفوعة األجر.المنزلية عن الرعاية ة  تظل مسؤولعندما  ،  هاللمرأة إلى تفاقم العبء الذي يقع على عاتق

ا من القد    19-جائحة كوفيدن المشاركين أن  الحظ العديد م دور الحضانة ومراكز رعاية  المرأة، فمع غلق  على  وط  ضغخلفت مزيد 
على    العملتتمكن من    أطفال صغار إلى الموازنة بين العمل من المنزل ورعاية األطفال، أو قد الا  لديه مرأة التي  ضطر الست  ،األطفال
 . اإلطالق

 المستفادة / نقاط التدخلالسياسات والدروس 

 األبوة مدفوعة األجر واإلجازة الوالدية المشتركة.أنه على البلدان أن تعزز أنظمة إجازة المشاركين أشار الكثير من 

في   امن خالل تضمينهه المساهمة  هذمع تقدير    ،دعا المشاركون إلى تقديم أدلة تعكس مساهمة المرأة المحتملة والفعلية في االقتصاد
اعتبارها واحدة من المهام  عمل بدال  من    اعلى أنهذه المساهمة  واالعتراف به  ،اقتصاديةة  أهمييها  طمما يع اتج المحلي اإلجمالي،  الن
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 المعتادة للمرأة.   

دور  توفير  ، وذلك بدارة وتنظيم أعمال الرعايةالذي يجب أن تنهض به الدول إلالضوء على الدور الملح  البعض    طسلخالل المناقشة،  
 اتخاذ إجراءات سريعة في ضوء فترة التعافي من الجائحة.فضال عن مدعومة، بأسعار رعاية األطفال والحضانات ورعاية المسنين 

 موضوعات إضافية 4-2

ا بتحدي األعراف االجتماعية والثقافية والدينية  وإنما  فحسب،    المرأة شدد المشاركون على أن التغيير ال يقتصر على توعية   يتعلق أيض 
تلك التحلي بالشجاعة لتحدي على في الحكومة العامالت النساء ضرورة تشجيع نقطة مفادها كما طرح المشاركون المتجذرة والتمييزية. 

ضمان  ذلك إلى دور الدول ومسؤوليتها عن  وأشاروا كمن أجل معالجة األسباب الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين.  األعراف، وذلك  
 تراعي الرجال والنساء على حد  سواء.   نظم غذائية مستدامة

 (3-3)القسم  الحصول على خدمات التعليم وبناء القدرات والتدريب والمعرفة 

ا للمرأة، ومنها  مزيد من االعتراف بالمعرفة المحلية واألصلية،  دعت إحدى المشاركات إلى   المعرفة المتعلقة على سبيل المثال  وتحديد 
للبيئة والقدرة على التكيف مع المناخ. وأشارت إلى أن العديد من المزارعات   اوفهمهها  ، فضال  عن معرفتالمحليةإنتاج الغذاء والبذور  ب

 تأثيرات تغير المناخ. لتصمد أمام يفهمن كيفية تكييف الزراعة 

 (5-3)القسم الحصول على الموارد الطبيعية واإلنتاجية 

رأة  شدد المشاركون على أن وسائل النقل تشكل عائق ا كبير ا أمام الوصول إلى أنشطة اإلرشاد واألسواق والموارد األخرى، وال سيما أمام الم
 الريفية.    

 . الخطوات التالية 5

 عملية   بدأت سو التعليقات واالقتراحات الواردة.  التوجيهية بالخطوط  إعداد المسودة األولى واإلصدارات المتتالية من  سوف تسترشد عملية  
المسودة عرض  سيتم  و .  تشرين الثاني  /المشاورات اإلقليمية الست والمشاورات اإللكترونية في منتصف نوفمبرتلك بعد انتهاء  عداد  اإل

لمناقشتها في أوائل عام األمن الغذائي العالمي  العضوية المعنية بالقضايا الجنسانية التابعة للجنةلى مجموعة العمل المفتوحة عاألولى 
ُتعرض  2022 ثم  المفاوضات  عالتوجيهية  الخطوط  مسودة  ،  بعد  العالمي العتمادها  الغذائي  للجنة األمن  العامة  الجلسة  المقرر  لى 

  . 2022  تشرين األول/في أكتوبرإجراؤها 
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  (: الجدول الزمني 1الملحق رقم )

 
 

 لجنة األمن الغذائي العالمي 

 مشاورة إقليمية بشأن 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين 
 المرأة والفتيات في سياق األمن الغذائي والتغذية

لجنة األمن الغذائي العالمي بشأن منطقة   مشاورة إقليمية نظمتها 
 الشرق األدنى وشمال إفريقيا

 2021تشرين األول أكتوبر/  28 – 27

 )بتوقيت القاهرة(الجدول الزمني 

 اليوم األول 

 قاعة الترحيب: التدقيق األمني ودخول المشاركين المسجلين.   10:00  – 09:30

 الجلسة االفتتاحية

الغذائي في  السيدة فرانسواز ترين، كبيرة مسؤولي األمن  مديرة الجلسة:   –والمقدمة  يةالترحيبالكلمة  10:10  – 10:00
  أمانة لجنة األمن الغذائي العالمي 

   الرئيسية: الكلمات  10:30  – 10:10

 السيدة دينا دويي، مديرة إدارة المرأة واألسرة والطفولة بجامعة الدول العربية -

 السيدة إكرام الهوني، منسقة البرنامج اإلقليمي، هيئة األمم المتحدة للمرأة  -

بيان مشترك نيابة  عن   -المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية  السيد نوفل تالحيج،  -
 منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي.

 

 مناقشة عامة  –عرض تقديمي حول المسودة صفر للخطوط التوجيهية للجنة األمن الغذائي العالمي  
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تقديمي حول   11:00  – 10:30 الجنسين وتمكين  اعرض  بين  المساواة  الطوعية بشأن  التوجيهية  للخطوط  لمسودة صفر 
والتغذية   الغذائي  األمن  سياق  في  والفتيات  المفتوحة   –المرأة  العمل  لمجموعة  المتشاركان  الرئيسان 

  العضوية المعنية بالقضايا الجنسانية التابعة للجنة األمن الغذائي العالمي:  

ة تانيا جرين، الممثلة الدائمة لفنلندا لدى منظمة األغذية والزراعة، وبرنامج األغذية العالمي،  السيد -
 والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

السيد توماس دنكان خورادو، الممثل الدائم لبنما لدى منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدولي  -
 للتنمية الزراعية، وبرنامج األغذية العالمي

كريستا كيتينغ، مسؤولة  ميسرة الجلسة السيدة    –مناقشة عامة    –تعليقات عامة على المسودة صفر    12:45  – 11:00
    الشمول االجتماعي في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بمنطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا. 

 مي.  النوع االجتماعي في لجنة األمن الغذائي العال  السيدة أليسون برودي، كبيرة خبراء  - اختتام الجلسة    13:00  – 12:45

 نهاية اليوم األول  13:00

 اليوم الثاني 

 قاعة الترحيب: التدقيق األمني ودخول المشاركين المسجلين    10:00  – 09:30

 مناقشة عامة حول موضوعات محددة

 مديرة الجلسة  –كلمة الترحيب   10:10- 10:00

محددة    12:40  – 10:10 موضوعات  عامة    –مناقشة  النوع   -مناقشة  خبيرة  فرانكي،  فالنتينا  السيدة  الجلسة:  ميسرة 
 االجتماعي، مكتب منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي، منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا.   

 يسون برودي، كبيرة خبراء النوع االجتماعي في لجنة األمن الغذائي العالمي السيدة أل -اختتام الجلسة   12:55  – 12:40

الرئيسان المتشاركان لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية بالقضايا الجنسانية   –مالحظات ختامية    13:00  – 12:55
  التابعة للجنة األمن الغذائي العالمي 

 نهاية المشاورة   13:00
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