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اجلزء  – 1مقدمة
1-1

املعلومات األساسية واألساس املنطقي

-1

إن االرتقاء ابملساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات أمر ابلغ األمهية من أجل حتقيق رؤية جلنة األمن الغذائي
العاملي (اللجنة) املتمثلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع ،واإلعمال املطرد للحق يف
غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين.

-2

ومن أجل حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس ،أقرت اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني اليت ُعقدت يف أكتوبر/تشرين
األول  2019عملية يف جمال السياسات ستسفر عن خطوط توجيهية طوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية (ويُشار إليها يف هذه الوثيقة ابسم "اخلطوط التوجيهية").

-3

أمرا أساسيًا من أجل حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة
وتشكل املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات ً
اقتصاداي واجتماعيًا وبيئيًا .وقد أقر
خلطة التنمية املستدامة لعام  ،2030ومن أجل ضمان النظم الغذائية املستدامة
ً
اجملتمع الدويل أبمهية املسا اااواة بني اجلنسا ااني ومتكني النسا اااء والفتيات من أجل التنمية املسا ااتدامة من خالل اعتماد
املساواة بني اجلنسني كهدف قائم حبد ذاته يف خطة التنمية املستدامة لعام ( 2030اهلدف .)5

-4

وينتج النظام الغذائي العاملي حاليًا ما يكفي من األغذية إلطعام مجيع س ا ا ااكان كوكب األرض .ومع ذلك ،وبس ا ا اابب
جمموعة من التحدايت املتنوعة ،يفش اال عدد متزايد من األ ااخا الذين يعيش ا اون يف املناطق الريفية واحلض ا ارية على
الس ا ا اواء يف إعمال حقهم يف الغذاء الكايف وتلبية احتياجاهتم اليومية الغذائية والتغذوية .وقد أثرت جائحة كوفيد19-
بشكل غري متناسب على النساء والفتيات ،ويُعزى ذلك بشكل جزئي إىل عدم املساواة والتمييز بني اجلنسني 1.ويف
أمرا
هذا السااياق العاملي احلافل ابلتحدايت ،تعد معاجلة عدم املساااواة بني اجلنسااني وضاامان حقوق النساااء والفتيات ً
ملحا وأكثر أمهية من أي وقت مضى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع.
ً
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وتُظهر جمموعة كبرية من األدلة الروابط اإلجيابية القائمة بني املس اااواة بني اجلنس ااني واألمن الغذائي والتغذية .وليس اات
املساااواة بني اجلنسااني ومتكني النساااء والفتيات أمرين أساااساايني إلعمال حقوق اإلنسااان فحسااب ،بل مها ضااروراين
ض ا اا للحد من الفقر وحتقيق النمو االقتص ا ااادي وإدارة املوارد الطبيعية املس ا ااتدامة والتخفيف من تغري املناخ والتكيف
أي ً
معه ومحاية النظم اإليكولوجية واحلفاظ على التنوع البيولوجي .ويشكل دعم متكني النساء والفتيات أحد أكثر الطرق
ضا اا ،و فض كذلك
فعالية لتحس ااني النتائج اةققة على مس ااتوى التغذية ،ليس فقط للمرأة بل جلميع أفراد األس اارة أي ً
معدل وفيات الرضا ااع و د من سا ااوء التغذية لدى األطفال ،اا يسا اااعد ابلتايل على كسا اار دورات سا ااوء التغذية بني
ض اا اذاذ تدابري
األجيال ،إضااافة إىل إيالء اهتمام خا لالحتياجات الغذائية للنساااء احلوامل واملرضااعات .ويتعني أي ً
لتحسااني صااحة األمهات ،على ساابيل املثال عن طريق ضاامان النفاذ الشااامل إىل الصااحة اجلنسااية واإللابية للمرأة،
وحقوقها اإللابية 2.وليس االسااتثمار يف النساااء والفتيات وتعزيز املساااواة بني اجلنسااني ومتكني النساااء والفتيات جمرد
أ ياء صائبة يتعني القيام هبا من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية فحسب ،بل هي أ ياء ذكية ينبغي القيام هبا.

 1حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل.2021 ،
 2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  70/1لعام " .2015حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة لعام  ."2030وبرانمج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،
 .1994وإعالن ومنهاج عمل بيجني .1995 ،واالستنتاجان املتفق عليهما للجنة وضع املرأة ،رقم  62و.63
4
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ويؤدي التمييز ضد النساء والفتيات 3،وانتشار عدم املساواة بني اجلنسني ،والعوائق أمام أتدية األدوار يف عملية صنع
القرارات والقيادة ،والتعرض للعنف ،إىل عدم املسا ا اااواة يف احلصا ا ااول على األغذية ،إضا ا ااافة إىل ارتفاع معدل انتشا ا ااار
انعدام األمن الغذائي وسااوء التغذية لدى النساااء والفتيات .وتواجه الفتيات الريفيات مساااوئ ثالثية األبعاد تتمثل يف
املوقع ونوع اجلنس والعمر .وقد ازدادت الفجوة بني اجلنس ا ا ا ا ا ااني يف احلص ا ا ا ا ا ااول على األغذية من عام  2018إىل عام
4
نظرا إىل أتثريات جائحة كوفيد 19-والتدابري الرامية إىل احتوائها على
 ، 2019ومن املتوقع أن تتس ا ا ا ا ا ااع هذه الفجوة ً
5
األمن الغذائي والتغذية بشكل سليب ومتفاوت بني اجلنسني.
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ويرتبط حتقيق املس ا ا ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ا ا ااني ارتباطًا إجيابيًا بزايدة اإلنتاج وحتس ا ا ا ا ااني الكفاءة يف العديد من القطاعات،
مبا يف ذلك قطاع الزراعة يف سياق يزيد فيه احلضور النسائي يف الزراعة الصغرية النطاق 6،يف حني أن التمييز وعدم
املسا اااواة يف الوصا ااول إىل املوارد والتحكم هبا ال يزاالن يقوضا ااان األداء االقتصا ااادي ،اا يؤدي إىل نتائج اقتصا ااادية
دون املسا ا ا ااتوى املمكن بلوغه .وتؤدي النسا ا ا اااء أدو ًارا فعالة بوصا ا ا اافهن عناصا ا ا اار فاعلة يف النظم الغذائية كمزارعات
ومنتجات وجمهزات ِ
واتجرات وعامالت أبجر ورائدات أعمال على طول سااالساال القيمة .وساايؤدي دعم املرأة يف
املطالبة حبق التس ا ا اااوي يف احلص ا ا ااول على املوارد الزراعية إىل زايدة إمجايل اإلنتاج الزراعي بنس ا ا اابة  4-2.5يف املائة،
وُ تمل أن يقلل من عدد اجلياع بنسابة  17-12يف املائة 7.ويشاكل تقدمي الدعم الكايف إىل املرأة يف النظم الغذائية
أمرا حامسًا ابلنس ا ا ا اابة إىل كوكب األرض من أجل إطعام تس ا ا ا ااعة مليارات ا ا ا ااخ يف عام  2050وإنتاج مزيد من
ً
8
األغذية بنسبة  50يف املائة.
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قائما ،إذ ال تزال النساااء والفتيات
ورغم التقدم اإلجيايب اةرز على مدى عقود ،ال يزال عدم املساااواة بني اجلنسااني ً
اكاال متعددة ومتقاطعة من التمييز يف العديد من اجملاالت .ويتجلى ذلك يف عدم املساااواة يف الوصااول
تواجهن أ ا ً
إىل ،والتحكم يف ،املوارد اإلنتاجية الرئيسااية واألصااول والتكنولوجيات واخلدمات والفر االقتصااادية واملشاااركة يف
عمليات ص اانع القرارات على مس ااتويي األس اارة واجملتمع اةلي وعلى املس ااتوى الوطين ،فض ا ًاال عن املس ااؤوليات غري
املتوازنة وغري املعرتف هبا يف ما يتعلق ابلرعاية غري املأجورة والعمل املنزيل – ومجيعها تؤثر بشكل سليب على األبعاد
املختلفة لألمن الغذائي ،أي التوافر والوص ا ا ااول واالس ا ا ااتخدام واالس ا ا ااتقرار والتمثيل واالس ا ا ااتدامة ،ومتنع النس ا ا اااء من
االستفادة بشكل متسا ٍو من عملهن و لق عوائق حتول دون الشمول واالبتكار واالستدامة يف النُظم الغذائية.

 3األمم املتحدة .1979 ،يُعرف التمييز ض ااد املرأة يف "اتفاقية القض اااء على مجيع أ ااكال التمييز ض ااد املرأة" ،املادة  ،-1على النحو التايل "أي تفرقة أو
اسااتبعاد أو تقييد يتم على أساااس اجلنس ويكون من أره أو أغراضااه ،توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسااان واحلرايت األساااسااية يف امليادين
الس ااياس ااية واالقتص ااادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان خر ،أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو اارس ااتها هلا ،بص اارف النظر عن
حالتها الزوجية وعلى أساااس املساااواة بينها وبني الرجل" .وميكن أن ينشااأ التمييز ضااد املرأة من القانون أو املمارسااة على الس اواء .وتعرتف االتفاقية بكال
كلي التمييز وتتصدى هلما ،سواء أكاان موجودين يف القوانني أو السياسات أو اإلجراءات أو املمارسات.
 4حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل.2020 ،
 5املوجز السااياسااي الصااادر عن املنظمة بشااأن ا أر اجلنسااانية املرتتبة عن جائحة كوفيد 19-واسااتجاابت السااياسااات العادلة يف جماالت الزراعة واألمن
الغذائي والتغذية ،منظمة األغذية والزراعة.2020 ،
 6تشا اامل الزراعة اةاصا اايل والغاابت ومصا ااايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األحياء املائية .الفقرة  20من القرار  A/RES/74/242الصا ااادر عن اجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
 7حالة األغذية والزراعة  ،2011-2010النساء يف الزراعة :سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية.
 8مستقبل األغذية والزراعة – االجتاهات والتحدايت ،منظمة األغذية والزراعة.2017 ،
5
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ويؤث ر عدم املس ا اااواة بني اجلنس ا ااني بش ا ااكل غري متناس ا ااب على النس ا اااء والفتيات ،اللوايت ما زلن ظني بوض ا ااع
اجتماعي وس ا ا ا االطة اقتص ا ا ا ااادية وس ا ا ا ااياس ا ا ا ااية متدنية يف أجزاء كثرية من العامل .ومع ذلك ،تقوم احلواجز التمييزية
واألعراف والتوقعات اجملتمعية اجلنس ا ا ا ااانية التقييدية مبنع اجلميع من حتقيق إمكاانهتم الكاملة .وابلتايل ،ف ن تغيري
أدوار اجلنس ااني وعالقاهتما من أجل حتقيق املس اااواة يف احلقوق واملس ااؤوليات والفر س اايعود ابلنفع على اجملتمع
أبس ا ااره .ومن املهم للغاية أن تتحمل مج يع اجلهات الفاعلة مس ا ااؤولية مش ا اارتكة وأن تض ا ااطلع بدور فاعل يف هذه
العملية ،مبا يف ذلك الرجال والفتيان.
2-1

أهداف اخلطوط التوجيهية
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يكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف دعم الدول األعضاااء والشااركاء يف التنمية وأصااحاح املصاالحة ا خرين من
أجل االرتقاء ابملساواة بني اجلنسني وحقوق النساء والفتيات ومتكينهن وتوليهن مناصب قيادية ،كجزء من اجلهود
املبذولة للقضاااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسااوء التغذية ،وذلك يف إطار السااعي إىل اإلعمال املطرد للحق
يف الغذاء الكايف يف سياق األمن الغذائي الوطين.
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وس ااتوفر اخلطوط التوجيهية توجيهات ملموس ااة على مس ااتوى الس ااياس ااات تس ااتند إىل املمارس ااات اجليدة والدروس
املسا ااتفادة بشا ااأن تعميم املنظور اجلنسا اااي 9والتدخالت التحويلية واحللول املبتكرة يف جمال املسا اااواة بني اجلنسا ااني.
وهتدف إىل املسا ااامهة يف اعتماد رج يراعي اجلنسا ااني ،وحتسا ااني األُطر القانونية والسا ااياسا اااتية والرتتيبات املؤس ا اسا ااية
واخلطط والربامج الوطنية ،وتعزيز الش ا ا اراكات املبتكرة وزايدة االس ا ااتثمارات يف املوارد البش ا ا ارية واملالية اليت تؤدي إىل
تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات.
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وهتدف اخلطوط التوجيهية إىل تعزيز االتساااق يف سااياسااات املساااواة بني اجلنسااني ومتكني النساااء والفتيات وخطط
األمن الغذائي والتغذية ،وتعزيز التدابري السياساتية املتآزرة .ويساعد إعداد األدلة ونشرها حول األوضاع والتجارح
املتنوعة للنس ا ا اااء والفتيات والرجال والفتيان ،واالعرتاف ابلفر والقيود والنتائج املتمايزة يف س ا ا ااياق األمن الغذائي
والتغذية ،على تغيري األعراف اجملتمعية وزايدة الوعي ودعم االس ا ا ا ا ااتجاابت املناس ا ا ا ا اابة ،مبا يف ذلك اإلعداد اهلادف
للسياسات والربامج.
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وس ااتس اااهم اخلطوط التوجيهية يف تسا اريع اإلجراءات اليت يتخذها مجيع أص ااحاح املص االحة على املس ااتوايت كافة،
مبا يف ذلك منظمات املزارعني واملنظمات النسااائية ،من أجل حتقيق رؤية اللجنة وأهداف خطة عام  ،2030كجزء
ونظرا إىل األدوار املهمة اليت تؤديها
من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة (ً .)2030-2020
النسا اااء والفتيات يف الزراعة والنظم الغذائية والزراعة األس ا ارية ،ويف األمن الغذائي والتغذية على املسا ااتوى األسا ااري،
ض ا ا اا يف تنفيذ خطط عمل عقود األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (-2016
س ا ا ااتس ا ا اااهم اخلطوط التوجيهية أي ً
 ،)2025واملاء من أجل التنمية املس ا ااتدامة ( ،)2028-2018والزراعة األس ا ارية ( ،)2028-2019واس ا ااتعادة النظم
اإليكولوجية ()2030-2021؛ وس ا ا ااتس ا ا ااتفيد من العمل الذي تض ا ا ااطلع به قمة النُظم الغذائية لعام  2021بش ا ا ااأن
"عوامل التغيري املتعلقة بنوع اجلنس".

 9تعميم املنظور اجلنساي ،على النحو املعرف يف استنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عليها .2/1997
6

3-1

طبيعة اخلطوط التوجيهية الطوعية ومستخدموها املستهدفون
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إن اخلطوط التوجيهية طوعية وغري مل ِزمة وينبغي تفسا ا ااريها وتطبيقها مبا يتما ا ا ااى وااللتزامات القائمة مبوجب القوانني
الوطنية والدولية ،ومع إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية الواجبة التطبيق.
واملقصود من هذه اخلطوط التوجيهية هو أن يتم تفسريها وتطبيقها وف ًقا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا.
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وتكمل هذه اخلطوط ،وتدعم ،املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل التصدي جلميع أ كال التمييز
ضااد النساااء والفتيات ملا ذلفه من أثر سااليب على األمن الغذائي والتغذية .وينبغي على وجه اخلصااو أن تسااتند
توجيهات اللجنة إىل الص ا ا ا ااكوك القائمة املعتمدة بش ا ا ا ااأن هذا املوض ا ا ا ااوع يف س ا ا ا ااياق منظومة األمم املتحدة ،وتقوم
بدجمها.
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وتس ا ااتهدف هذه اخلطوط التوجيهية مجيع أص ا ااحاح املص ا االحة الذين يش ا اااركون يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية
واملس ا ا ا ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ا ا ا ااني ومتكني املرأة وتوليها مناص ا ا ا ا ا ااب قيادية .وتتوجه اخلطوط التوجيهية يف املقام األول إىل
احلكومات على املستوايت كافة من أجل املساعدة يف تصميم السياسات العامة وتنفيذها ،إذ إن هدفها األساسي
هو تعزيز االتس اااق على مس ااتوى س ااياس ااات القطاع العام ويف ما بينها على املس ااتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية.
كما أرا قيمة ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف املناقشات السياساتية وعمليات تنفيذ السياسات.
وهذه اجلهات الفاعلة هي:
(أ)

احلكومات؛

(ح) واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية ،مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا؛
(ج) واجملتمع املدي ،مبا يف ذلك املنظمات النساائية ومنظمات املزارعني وصاغار منتجي األغذية ،ونقاابت العمل
اخلاصة ابلعمال املنزليني والريفيني والزراعيني والشعوح األصلية؛
(د)

والقطاع اخلا  ،مبا يف ذلك الشركات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم؛

(ه) واملنظمات البحثية واجلامعات؛
(و)

ووكاالت التنمية ،مبا فيها املؤسسات املالية الدولية؛

(ز)

واملؤسسات اخلريية.

7

اجلزء  - 2املبادئ الرئيسية اليت تستند إليها اخلطوط التوجيهية
يكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف أن جيري تطبيقها ابالتسا ا ا ا اااق مع الصا ا ا ا ااكوك التالية ،بقدر ما تكون ذات
صلة وقابلة للتطبيق ،وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أقرت هبا و/أو أيدهتا:
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خطة التنمية املستدامة لعام )2015( 2030؛
واسا ا ااتنتاجات اجمللس االقتصا ا ااادي واالجتماعي املتفق عليها  - AC 1997/2تعميم املنظور اجلنسا ا اااي يف مجيع
السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة؛
واإلعالن الع اااملي حلقوق اإلنس ا ا ا ا ا ا ااان  -ال ااذي اعتم اادت ااه اجلمعي ااة الع ااام ااة لألمم املتح اادة يف ع ااام  1948وغريه
من معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية؛
والعهد الدويل اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
والعهد الدويل اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية؛
واتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة ،مبا يف ذلك التوصية العامة 34؛
وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوح األصلية 13 ،سبتمرب/أيلول 2007؛
وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفية 28 ،سبتمرب/أيلول 2018؛
واتفاقيات منظمة العمل الدولية 100 ،و 111و 156و183؛
وقرار منظمة العمل الدولية بشأن املساواة بني اجلنسني يف صميم العمل الالئق 17 ،يونيو/حزيران 2009؛
وقرار منظمة العمل الدولية بشا ا ا ا ا ااأن ت عزيز املسا ا ا ا ا اااواة بني اجلنسا ا ا ا ا ااني واإلنصا ا ا ا ا اااف يف األجور ومحاية األمومة8 ،
ديسمرب/كانون األول 2008؛
وقرارا جملس األمن رقم  1325و2417؛
وإعالن ومنهاج عمل بيجني1995 ،؛
واملؤمتر الدويل للسكان والتنمية1994 ،؛
وترمي اخلطوط التوجيهية إىل االستناد إىل عمل األجهزة الدولية األخرى ووالايهتا ،والتوجيهات ذات الصلة الواردة
يف منتجات سياساتية أخرى أعدهتا اللجنة ،وتكملها مبا يف ذلك ما يلي:
اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء ٍ
كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين ()2004؛
اخلطوط التوجيهية الطوعية بش ااأن احلوكمة املس ااؤولة حليازة األراض ااي ومص ااايد األمساك والغاابت يف س ااياق األمن
الغذائي الوطين ()2012؛
وإطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدة ()2015؛
ومبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار الر يد يف النظم الزراعية والغذائية ()2015؛
واخلطوط التوجيهية الطوعية لض اامان اس ااتدامة مص ااايد األمساك ص ااغرية النطاق يف س ااياق األمن الغذائي والقض اااء
على الفقر2015 ،؛
واإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية ()2017؛
واخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العاملي ()2021؛
ومجيع التوصيات السياساتية اليت أقرهتا اللجنة.
8

واملبادئ األساسية اليت تقوم عليها اخلطوط التوجيهية هي كا يت:
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االلتزام حبقوق اإلنس ااان وإع احل ايف يف ءذاء ٍاف إن حتقيق املس اااواة بني اجلنس ااني ومتكني النس اااء والفتيات
أمر أس ا ا ا اااس ا ا ا ااي من أجل إعمال حقوق اإلنس ا ا ا ااان ،واحلق يف غذاء ٍ
كاف .وتتما ا ا ا ااى هذه اخلطوط التوجيهية مع
الص ا ا ااكوك الدولية واإلقليمية وتس ا ا ااتقي منها ،مبا يف ذلك أهداف التنمية املس ا ا ااتدامة اليت تتناول حقوق اإلنس ا ا ااان.
وينبغي أن تتسااق مجيع الربامج والسااياسااات واملساااعدة الفنية الرامية إىل تعزيز املساااواة بني اجلنسااني عن طريق تنفيذ
هذه اخلطوط التوجيهية مبا يتسق مع االلتزامات القائمة للدول مبوجب القانون الدويل ،مبا يف ذلك اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى املتعلقة هبذه احلقوق.
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عدم الت ييز :ينبغي أال ض ااع أي ااخ للتمييز مبوجب القوانني والس ااياس ااات واملمارس ااات .وينبغي للدول أن
تضمن املساواة يف احلقوق بني النساء والرجال للتمتع جبميع حقوق اإلنسان ،مع اإلقرار ابالختالفات بني النساء
10
والرجال واذاذ تدابري حمددة ومؤقتة هتدف إىل تسريع املساواة العملية ،عند احلاجة.
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متكني النساء والفتيات تستند اخلطوط التوجيهية بشكل كامل إىل تعزيز متكني النساء والفتيات ،واالعرتاف هبن
كص ا ا ا ا ا اااحبات حق وجهات فاعلة يف التغيري وقائدات .وترتكز اخلطوط التوجيهية إىل العالقة اإلجيابية بني متكني
النسا ا اااء والفتيات وحتقيق األمن الغذائي والتغذية .وتوصا ا ااي كذلك ابذاذ إجراءات هتدف إىل ضا ا اامان اسا ا ااتقاللية
النس اااء والفتيات وحقهن يف تقرير مص ااريهن أبنفس ااهن ،بش ااكل فردي ومجاعي ،ومتكينهن من اإلعراح عن رأيهن
واحلصا ااول على التمثيل ،واالضا ااطالع بدور فعال وهادف يف عملية صا اانع القرارات ،وذلك من أجل أن يتحكمن
يف حياهتن ويقوين خياراهتن االسرتاتيجية اليت تؤثر على حياهتن وسبل عيشهن.
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النُهج التحويلية املراعية لل ساواة بني اجلنسني تعزز اخلطوط التوجيهية تطبيق النُهج التحويلية املراعية للمساواة
كال من أعراض عدم املساااواة بني اجلنسااني – مبا يف ذلك النفاذ اةدود للمرأة إىل
بني اجلنسااني اليت تعرتض وتعاجل ً
األراضااي واخلدمات املالية واملوارد اإلنتاجية األخرى – واألسااباح اهليكلية لعدم املساااواة بني اجلنسااني املتجذرة يف
ض ا ا اا حتديد الفر الفريدة واسا ا ااتحداثها من أجل إدخال تغيري
النُظم واهلياكل األبوية .ويعين التحويل اجلنسا ا اااي أي ً
على املعايري اجلنساانية وعالقات القوة بغية حتقيق اساتدامة األمن الغذائي والتغذية للجميع .ويتطلب ذلك مشااركة
مجااعياة من اجلميع ،مباا يف ذلاك الرجاحل والفتيان ،واإلقرار بقياادة النسا ا ا ا ا ا اااء والفتياات واحرتامهاا ،من أجال تعزيز
املس ااؤولية وااللتزام املش اارتكني لتحقيق التحويل الناجح يف عالقات القوة غري املتكافئة والنظم واملؤس اس اات واهلياكل
االجتماعية التمييزية.
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تعزيز االتس اااق الس ااياسا اايت والقانوين واملؤسا اس ااي تسا اااهم اخلطوط التوجيهية يف حتسا ااني وتقوية األُطر القانونية
واملؤس اسااية اليت تعزز االتساااق يف تعميم منظور املساااواة بني اجلنسااني ومتكني النساااء والفتيات يف اجلوانب املتعلقة
ابلنُظم الغذائية املس ا ا ا ااتدامة واألمن الغذائي والتغذية .وس ا ا ا اايس ا ا ا اااعد ذلك على تعزيز أوجه التآزر وجتنب االزدواجية

 10اتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة ،املاداتن  2و" :5تشجب الدول األطراف مجيع أ كال التمييز ضد املرأة وتوافق على أن تنتهج،
بكل الوس ااائل املناس اابة ودون إبطاء ،س ااياس ااية القض اااء على التمييز ض ااد املرأة ،وحتقي ًقا لذلك ،تتعهد ابلقيام مبا يلي ]...[ :اذاذ مجيع التدابري املناس اابة
للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي خ أو منظمة أو مؤسسة [ ]...تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة".
9

وذفيف املخاطر ،ومنع ا أر غري املقص ااودة أو املتناقض ااة من س ااياس ااة أو جمال قانوي إىل س ااياس ااة أخرى أو جمال
قانوي خر ،مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذية.
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التحليالت والنُهج اجلنسانية احملددة السياق تعزز اخلطوط التوجيهية التحليالت واإلجراءات اجلنسانية الشاملة
والتشاااركية اةددة السااياق – اليت تتجنب أوجه التعميم والقوالب النمطية  -واليت تراعي السااياق الوطين واإلقليمي
واةلي وأتثريه على العالقات واألدوار واملعايري اجلنسانية.
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تعددية القطاعات والنهج املتعدد األبعاد تقر اخلطوط التوجيهياة أبن النسا ا ا ا ا ا اااء والفتياات غالبًاا ما يعاانني من
أ ا ا ا ا ا ااكال متعددة ومتقاطعة من التمييز ،اا يؤثر على األمن الغذائي ونتائج التغذية لديهن .وتش ا ا ا ا ا ااجع اخلطوط
التوجيهية اتباع رج متعدد األبعاد يعاجل أوجه احلرمان املرتابطة واملتداعمة ،وال سيما ابلنسبة إىل جمتمعات السكان
تضررا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
األصليني والنساء املهمشات واةرومات األكثر ً
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تع يم مراعاة املنظور اجلنسا ا ا اااين الإلجان مت اإلجراءات احملددة األهداف إىل جانب النهج التحويلي ،تدعم
اخلطوط التوجيهية تعميم مراعاة املنظور اجلنس ا اااي يف مجيع الس ا ااياس ا ااات والتدخالت ،مع االعرتاف يف الوقت ذاته
أبن حتقيق املساااواة بني اجلنسااني يتطلب اسااتكمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساااي بتدخالت حمددة األهداف تركز
بشكل خا على النساء والفتيات.
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تعزيز مجت البياانت املصا ا اانفة حبسا ا ااا نود اجلن .واسا ا ااتخدامها تعزز اخلطوط التوجيهية اجلمع واالس ا ا ااتخدام
املنتظمني للبياانت املصانفة حبساب نوع اجلنس والعمر واإلعاقة وساائر املتغريات املتداخلة واإلحصااءات واملؤ ارات
اليت تراعي املساااواة بني اجلنسااني ،مبا يف ذلك يف جماالت مثل الوصااول إىل األراضااي واملوارد املالية وحقوق املريا .
وس ا ا ايتم اس ا ااتكمال البياانت الكمية ببياانت نوعية مس ا ااتقاة من املعارف القيمة احلالية والتقليدية واألص ا االية واةلية
للمرأة والرجل .وينبغي ،حيثما أمكن ذلك ،تصاانيف البياانت حسااب العمر ،وضاامان متثيل وجهات نظر املساانني
واألطفال والش ا ا ا ااباح .ومتكن األدلة الس ا ا ا االيمة من اذاذ قرارات مس ا ا ا ااتنرية ،وتطوير نُظم قائمة على األدلة للرص ا ا ا ااد
والتقييم ،وبلورة استجاابت وسياسات فعالة.

-28

الش ولية واملشارٍة يف ع لية سن السياسات والقوانني ت شجع اخلطوط التوجيهية السياسات واألُطر القانونية
مجيعا ،مع احرتام التنوع .كما أن متكني وتعزيز
اليت تركز على األ ا ااخا وتس ا ااتند إىل مش ا اااركة النس ا اااء والفتيات ً
املشا ا اااركة املتسا ا اااوية واهلادفة للنسا ا اااء واملنظمات اليت تقودها النسا ا اااء ،مبا يف ذلك منظمات حقوق املرأة واحلركات
أمرا ابلغ األمهية من
االجتماعية ،يف السياقات اهلامشية والضعيفة ،مبا يشمل نساء الشعوح األصلية ،ال يشكالن ً
ض اا وس اايلة اس ارتاتيجية
أجل ض اامان اس ااتجابة األهداف املوض ااوعة للس ااياس ااات ألولوايهتن فحس ااب ،بل يتيحان أي ً
للتغلب على اإلقصاء االجتماعي.
التعاون والش ا اراٍة بني أصا ااحا املصا االحة املتعددين تقر اخلطوط التوجيهية أبمهية توطيد التعاون والش ا اراكات
الفاعلة بني أص ا ا ااحاح املص ا ا االحة املتعددين يف النُظم الغذائية ،بناءً على قواعد ا ا اافافة للمش ا ا اااركة تش ا ا اامل إعطاء
ضماانت لتحديد التضارح اةتمل يف املصاحل وإدارته.
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اجلزء  -3اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن
الغذائي والتغذية
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يقدم اجلزء  3توصاايات خاصااة ابلسااياسااات صااادرة عن اللجنة وترمي إىل النهوض ابملساااواة بني اجلنسااني ومتكني
حتديدا على
النس ا اااء والفتيات ،بدءًا من التوص ا اايات الش ا اااملة اليت تنطبق على مجيع األقس ا ااام ،والتوص ا اايات األكثر ً
مستوى السياسات واملقدمة يف إطار كل قسم مواضيعي.
1-3
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التوصيات الشاملة

ينبغي للحكومات القيام مبا يلي:
( )1تعزيز تنفيذ االلتزامات القائ ة مبوجا القوانني الوطنية والدولية ،مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنس ا ا ا ا ااان ،مع
إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك الدولية واإلقليمية السارية .وينبغي أال يُفسر أي يء
يف هذه اخلطوط التوجيهية على أنه يقيد أو يقوض أي التزامات قانونية قد تكون الدول خاض ا ا ا ا ا ااعة هلا مبقتض ا ا ا ا ا ااى
القانون الدويل.
( )2وتنفيذ تشا اريعات تعزز عدم الت ييز واملس اااواة بني اجلنس ااني ،أو تعزيز هذه التشا اريعات أو س اانها ،لفائدة
مجيع النساء والفتيات على اختالف مشارهبن.
( )3وضمان املساواة يف الوصوحل إىل العدالة واملساعدة القانونية من أجل إنفاذ حقوق املرأة ،مبا يف ذلك بشأن
املمتلكات يف املناطق الريفية واحلضرية واملريا واخلدمات املالية.
( )4وض ا ا ا ا ا اامان وجود تدابري للح اية االجت اعية اهلادفة  -مبا يف ذلك التحويالت النقدية والغذائية والتغذية
فقرا ،مبا يف ذلك النساااء
املدرسااية واملعا ااات التقاعدية وتدابري الرعاية االجتماعية – من أجل دعم الفئات األ ااد ً
والفتيات ،حىت يف أوقات الضعف وحاالت الطوارئ واألزمات املمتدة.
( )5والتصا اادي لألعراف االجت اعية والثقافية القائ ة على الت ييز بني اجلنس ااني على مجيت مس ااتوايت النظام
الغذائي اليت تدمي عدم املس ا اااواة بني اجلنس ا ااني يف س ا ااياق األمن الغذائي والتغذية ،وكذلك من خالل املش ا اااركة مع
اجلهات الفاعلة غري التقليدية والقادة بوصاافهم حلفاء يف عمليات التغيري .ومن أجل حتقيق املساااواة بني اجلنسااني،
جيب أن ينتقل التحول من التغيري الفردي إىل التغيري النُظمي وأن يش ا ا ا ا ا اامل جماالت احلياة غري الرمسية والرمسية على
السواء.
( )6وتعزيز تع يم املنظور اجلنس ا ا اااين عا قتلع القطاعات لات الص ا ا االة ،مبا يف ذلك قطاع الزراعة على مجيع
املسا ا ا ااتوايت احلكومية ،إذ إن ذلك يدعم مشا ا ا اااركة النسا ا ا اااء والفتيات ومتكينهن و لق قوة دافعة ملعاجلة أوجه عدم
املساواة عرب جمموعة من املسائل ذات الصلة.
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وينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
( )1تصا يم تدتالت وتنفيذها على أساااس التحليالت والنُهج التشاااركية والشاااملة للجنسااني اليت متلكها البلدان
واخلاصة بكل بلد.
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( )2واحلر على مشا ااارٍة الرجاحل والفتيان ٍحلفاء ومشا ااارٍني يف العمليات واالسا ا ارتاتيجيات التحويلية املراعية
للمس اااواة بني اجلنس ااني .فمش اااركتهم الفعالة ض اارورية من أجل التحويل الناجح لعالقات القوة غري املتكافئة والنُظم
واملؤسا ا ا ا ا اس ا ا ا ا ااات واهلياكل االجتماعية التمييزية .وينبغي كذلك تعزيز اجلانب الذكوري اإلجيايب وإبراز الس ا ا ا ا االوكيات
اإلجيابية اليت تعزز املساواة بني اجلنسني بقدر أكرب.
( )3ومجع واسااتخدام البياانت اجلنسااانية الك ية والنوعية املصاانفة حبسااا الع ر واإلعاإلة واملتغريات األتر ،
واليت أتخذ يف احلس ا ا ا ا ا اابان الس ا ا ا ا ا ااياق الوطين واإلقليمي واةلي وأتثريه على العالقات واألدوار واألعراف لكل من
اجلنسني ،وتعكس األ كال املتداخلة للتمييز عند اإلمكان.
( )4وتعزيز النُظم الغذائية األٍثر اسا ا ااتدامة واملراعية لل سا ا اااواة بني اجلنسا ا ااني ،كتلك القائمة على ُرج الزراعة
اإليكولوجيااة وغريهااا من النُهج املبتكرة ،والنُهج اليت تتيح مزيا ًادا من امللكيااة والتحكم اةليني يف اإلنتاااج ،وتاادعم
إنتاج أغذية مناسبة وصحية وأبسعار معقولة.
( )5وضاامان وجود املوارد املالية والفنية والبش ارية الكافية ،مدعومة اباللتزام السااياسااي والسااياسااات العامة اليت
تشااجع قيام بيئة مواتية إلحداث تغيريات اجت اعية واإلتصااادية واقافية مصااحوبة بسااياسااات وبرامج ومؤساسااات
حمددة مراعية للمساااواة بني اجلنسااني .وينبغي اذاذ تدابري لدعم وضااع امليزانيات املراعية للجنسااني ،وتنفيذها ،عند
اإلمكان.
2-3

األمن الغذائي لل رأة والفتيات وتغذيتهن

1-2-3

القضااي والتحدايت

عدم املساواة بني اجلنسني يف ايفصوحل على األءذية املغذية وتوزيعها
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يزيد احتمال أن تعاي النس ا ا ا ا ا اااء والفتيات من أ ا ا ا ا ا ااكال تلفة من س ا ا ا ا ا ااوء التغذية والتغذية الزائدة مقارنةً ابلرجال
والفتيان ،مبا يف ذلك نق التغذية ونق املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والس ا ا ا ا اامنة ،وذلك بس ا ا ا ا اابب جمموعة من
العوامل االجتماعية واالقتص ا ااادية والبيولوجية .ولذلك ،ف ن الس ا ااياس ا ااات والتدخالت املش ا اارتكة بني القطاعات من
أجل دعم االحتياجات التغذوية اةددة للمرأة والفتيات تتسم أبمهية حامسة.
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وغالبًا ما تعرتض أوجه عدم املس ا اااواة االجتماعية واالقتص ا ااادية بني الرجل واملرأة طريق التغذية اجليدة ،وهو ما د
من قدرة املرأة على احلصول على أمناط غذائية صحية .وتشمل أوجه عدم املساواة هذه ،على سبيل املثال ،افتقار
املرأة إىل التحكم يف دخل األسرة ومشرتايهتا الغذائية ،وعدم املساواة يف توزيع الغذاء داخل األسرة ،وظروف العمل
الس ا اايئة ،وعبء العمل الثقيل الذي تتحمله املرأة ،واالفتقار إىل الوص ا ااول إىل اخلدمات الص ا ااحية ،وعدم احلص ا ااول
على خدمات الصحة اجلنسية واإللابية واحلقوق اإللابية.
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وتؤثر كذلك أوجه عدم املس ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ااني واألعراف االجتماعية والثقافية التمييزية على حص ا ا ااول النس ا ا اااء
والفتيات على األغذية املغذية .وغالبًا ما حتص اال أوجه عدم املس اااواة هذه من خالل املمارس ااات الثقافية املقبولة
اليت ال جدال فيها.
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هاما بوصفهن راعيات لألمن الغذائي داخل األسرة املعيشية ،ويتحملن
دورا ً
وتؤدي النساء ،يف كثري من األحيانً ،
مسؤولية راء األغذية أو زراعتها من أجل االستهالك وإعداد وجبات الطعام ألسرهن كجانب غري معرتف به يف
كثري من األحيان من أعمال الرعاية غري املأجورة .ويف سااياق الندرة ،بساابب عوامل مثل اجلفاف املرتبط ابملناخ أو
ارتفاع أسااعار املواد الغذائية ،متيل النساااء إىل إسااناد األولوية لالحتياجات الغذائية ألطفاهلن وأفراد أساارهن ،ويقللن
ضارا على حالتهن التغذوية.
أتثريا ً
يف بعض األحيان من متناوهلن الغذائي اليومي ،وهو ما لف ً
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ذتلف االحتياجات التغذوية للمرأة بناءً على جمرى حياهتا وأنشا ا ا ا ااطة العمل اليت تضا ا ا ا ااطلع هبا ،ولديها احتياجات
خاصة تتعلق ،على سبيل املثال ،ابحلديد ومحض الفوليك واملغذايت الدقيقة مثل احلديد واليود ابلنسبة إىل النساء
احلوامل واملراهقات.
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ومتارس األعراف التمييزية بني اجلنس ا ا ا ا ااني الس ا ا ا ا ااائدة يف بعض اجملتمعات اةلية واجملتمعات التمييز ض ا ا ا ا ااد املراهقات
والنسا اااء يف ما يتعلق حبقهن يف الوصا ااول إىل األمناط الغذائية الصا ااحية واملطالبة هبا واسا ااتهالكها .ويعرضا ااهن ذلك
خلطر متزايد لإلصابة بفقر الدم ونق التغذية وزايدة الوزن والسمنة.

-38

وتؤثر احلالة التغذوية للمرأة ،خاص ا ا ا ا ا اةً أثناء احلمل والرض ا ا ا ا اااعة الطبيعية ،على احلالة التغذوية لطفلها .وتوجد لدى
ونوعا ،خالل فرتات احلمل أو الرض ا اااعة الطبيعية وعند االيفراط يف عمل
كما ً
النس ا اااء احتياجات تغذوية إض ا ااافيةً ،
جهدا بدنيًا ،مثل العمل يف املزرعة.
يتطلب ً
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من ااأن املبادرات اليت تش ااجع املس اااواة بني اجلنس ااني ومتكني النس اااء والفتيات أن تفض ااي إىل حتس ااني ملحوظ يف
تغذية األس اارة املعيش ااية أبكملها ورفاهها .وهناك أدلة تفيد أبن متكني النس اااء والفتيات هو طريق لتحس ااني التغذية
بفضل الروابط اإلجيابية بني متكني املرأة وصحة الطفل وأمه.
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ويف حني أن بعض جوانب القرارات املتعلقة إبنتاج األغذية و ا ا ا ا ارائها وحتض ا ا ا ااريها قد تكون جزءًا من احليز اخلا
ابملرأة وجزءًا من أدوارها التقليدية كأم ومقدمة للرعاية ،لكن الذكور يف العديد من اجملتمعات يهيمنون يف الغالب
على بعض القرارات الرئيسااية بساابب األعراف االجتماعية وعدم املساااواة اهليكلية .وينبغي أن تكون املرأة يف وضااع
ميكنها من اذاذ قرارات بشااأن تغذيتها والتمتع ابلقدرة على املسااامهة يف حتسااني تغذية أس ارهتا .ويعين ذلك حتسااني
وصااول املرأة إىل املوارد ،وضاامان حصااوهلا على املعرفة بشااأن التغذية واألمناط الغذائية الصااحية ،ومعاجلة األسااباح
اجلذرية للمعايري اجلنسانية اليت ميكن أن تقوض مشاركتها يف صنع القرارات األسرية.
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ومتيل النُهج التقليدية للتثقيف التغذوي إىل تعزيز األدوار احلالية للجنس ا ا ااني ،مع الرتكيز على دور املرأة كأم ومقدمة
الرعاية لألطفال .وملعاجلة هذا األمر ،جيب أن تعرتف برامج التثقيف التغذوي أبنه من املمكن تقاس ا ا ا ا ا اام أعمال
ضا ا اا أتدية دور يف ض ا اامان التغذية الكافية ألس ا اارهم .ويعين هذا إ ا ا اراك كل من
الرعاية ،وأبنه يتعني على الرجال أي ً
ضا اا مواجهة األعراف اجلنس ااانية الذكورية اليت
النس اااء والرجال يف برامج التثقيف التغذوي ،ولكن من املهم للغاية أي ً
قد تؤثر على استعداد الرجل لتويل هذه األدوار املشرتكة.

االحتياجات التغذوية لل رأة والفتيات تالحل جمر حياهتن

متكني النساء والفتيات من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية

13
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ينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
( )1مواجهة لألعراف االجت اعية والثقافية الت ييزية بني اجلنسا ا ا ا ااني اليت تدم انعدام األمن الغذائي وسا ا ا ا ااوء
التغذية لد النساااء والفتيات وينبغي إجراء حبو تشاااركية من أجل حتديد هذه املعايري وفهمها بشااكل أفضاال
واليت غالبًا ما يتم تطبيعها حبيث تصبح غري قابلة للجدل ومن املسلمات.

( )2وتصا ا ا ا يم وتنفيذ الس ا ا ااياس ا ا ااات والتدتالت اليت تعجف الحتياجات التغذوية احملددة لل رأة والفتيات
املرتبطة مبسار حياهتن.
( )3وضا ا ان وجود املعارف التغذوية الكافية لد النس اااء والرجاحل واألطفاحل من أجل تعزيز القدرة على اذاذ
خيارات اسرتاتيجية بشأن األمناط الغذائية الصحية والتغذية اجليدة اخلاصة هبم وأبسرهم.
3-3

القضاء على العنع اجلنسي والعنع القائم على نود اجلن .ضد املرأة من أجل األمن الغذائي
والتغذية
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اقتصاداي .ومثة
جسداي أو جنسيًا أو نفسيًا أو
يشكل العنف القائم على نوع اجلنس مشكلة عاملية  -سواء أكان
ً
ً
ترابط بني انعدام األمن الغذائي والعنف القائم على نوع اجلنس بطرق متعددة .وميكن أن تؤدي التغيريات يف حالة
األمن الغذائي إىل تعطيل التوازن بني النس ا ا ا ا ا اااء والرجال أو تكثيف اختالالت القوة الراس ا ا ا ا ا ااخة أو املتجذرة بينهم،
وابلتايل ميكن أن تزيد من العنف القائم على نوع اجلنس يف العالقات واألس ا ا ا ا اار املعيش ا ا ا ا ااية واجملتمعات .وقد تؤدي
الض ا ا ا ا ااغوطات على الرجال لكي يكونوا معيلني ألس ا ا ا ا اارهم يف زمن ندرة األغذية و/أو ارتفاع أس ا ا ا ا ااعارها إىل أتجيج
االعتداءات والعنف املنزيل .وميكن أن تؤدي العوامل املش ا ا ا ا ا اارتكة بني القطاعات إىل زايدة خطر العنف اجلنس ا ا ا ا ا ااي
والعنف القائم على نوع اجلنس ،إذ غالبًا ما يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان خلطر العنف.
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وغالبا ما تؤدي األزمات اإلنس ا ا ا ا ا ااانية ،مبا يف ذلك تلك الناجتة عن تغري املناخ والنزاعات والكوار واجلوائح ،إىل
ً
تفاقم عدم املس اااواة الكامن بني اجلنس ااني وأوجه الض ااعف و اطر العنف اجلنس ااي والعنف القائم على نوع اجلنس.
فعلى سا ا ا اابيل املثال ،أدت جائحة كوفيد 19-وما يرتبط هبا من ضا ا ا ااغوط اجتماعية واقتصا ا ا ااادية إىل ارتفاع كبري يف
حاالت العنف املنزيل على مسا ا ا ا ااتوى العامل .ويف غالب األحيان ،تتعرض النسا ا ا ا اااء والفتيات ذوات اإلعاقة وكذلك
النساااء والفتيات من جمموعات السااكان األصااليني املهمشااة لتزايد خطر العنف ،ويبقني مسااتبعدات من اخلدمات
األس اااس ااية والدعم االجتماعي .ولذلك ،ينبغي إيالء االهتمام ملنع العنف والتص اادي له منذ بداية األزمات ،فضا ًاال
حرماان.
عن اتباع ُرج هادفة للناجني من العنف ،وإيالء اهتمام خا لأل خا األكثر
ً
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وغالبًا ما تواجه النس ا ا اااء والفتيات يف املناطق الريفية العنف القائم على نوع اجلنس عند االض ا ا ااطالع مبس ا ا ااؤولياهتن
اليومية ،مثل مجع املياه وحطب الوقود .كما أن الندرة املتزايدة هلذه املوارد بسبب فرط االستغالل ،اليت حتصل غالبًا
يف س ا ا ااياق اارس ا ا ااات اإلنتاج الغذائي الواس ا ا ااعة النطاق وغري املس ا ا ااتدامة ،وتغري املناخ ،وإزالة الغاابت ،وغريها من

14

العوامل مثل خص ا ااخص ا ااة مص ا ااادر املياه ،تعين أن النس ا اااء والفتيات يف غالب األحيان جيربن على قطع مس ا ااافات
أطول ،وهو ما يعرضهن بشكل أكرب خلطر العنف.
-46

ويؤدي العنف اجلنسا ا ااي والعنف القائم على نوع اجلنس إىل تقويض ا ا ااديد للصا ا ااحة اجلسا ا اادية والعاطفية والعقلية
والكرامة والرفاه لدى النساء والفتيات .ومع ذلك ،غالبًا ما يبقى هذان النوعان من العنف حماطني بثقافة الصمت،
ويؤثران يف املقام األول على النساء والفتيات يف سنواهتن اإلنتاجية واإللابية ،ويضران بقدرهتن على االستفادة من
الفر من أجل زايدة املسا ا ا ا ااامهة يف األمن الغذائي والتغذية ،بوصا ا ا ا اافهن عامالت أبجر ومقدمات للرعاية ،وذلك
بسبب املرض واإلصابة والوصم.
2-3-3
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ينبغي للحكومات ،بدعم من الشااركاء يف التنمية وسااائر أصااحاح املصاالحة املعنيني ،أن متنت مجيت أشكاحل العنع
ضد النساء والفتيات وأن تدعم القضاء عليه مبا يف ذلك املمارسات الضارة ،يف سياق األمن الغذائية والتغذية،
وذلك من خالل ما يلي:
()1

تنفيذ االلتزامات الدولية القائ ة لات الصلة ،مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة.

()2

وتنفيذ التشريعات الوطنية القائ ة وتعزيزها ،وإدتاحل تشريعات جديدة عند ايفاجة.

( )3وضا ا ا ا ا ان وجود تدابري وتدمات لدعم الناجيات من العنع القائم على نود اجلن .ومحايتهن من املزيد
من االنتهاٍات ،وكذلك التصدي بشكل فعال للجناة واالستثمار يف التدابري الوقائية.
( )4واسا ا ااتحداث تدابري لض ا ا ا ان أمن النسا ا اااء والفتيات وسا ا ااالمتهن يف سا ا ااياإلات األزمات ،وتعزيز محايتهن
وكرامتهن وس ا ااالمتهن ،فض ا ا ًاال عن إيالء اهتمام خا للمرأة والفتيات املعرض ا ااات لتزايد خطر العنف ،وال س ا اايما
النساء والفتيات ذوات اإلعاقة.
()5

وحتسني آليات اإلبالغ عن العنع القائم على نود اجلن .والتحرش اجلنسي.

( )6وتعزيز إدتااحل التغيريات على األعراف والن اال الن طياة يف اتت ت اليت تولاد العنف اجلنس ا ا ا ا ا ااي والعنف
القائم على نوع اجلنس وتدميهما ،وتعزيز الذكورية اإلجيابية والقضاء على املمارسات الضارة.
()7

وإشراك الرجاحل والفتيان ابعتبارهم ركاء رئيسيني يف العمليات التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني.

( )8وتعزيز الوعي العااام لعنع القااائم على نود اجلن .والتحرش اجلنسا ا ا ا ااي والتن ر عا اإلنجن ا  ،وعاادم
التسامح مطل ًقا مع هذه األ كال من العنف.
4-3

االعجاف لرعاية واألع احل املنزلية ءري املأجورة والتقليل منها وإعادة توزيعها
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أمرا ابلغ األمهية ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية .ويشمل هذا العمل
تعترب الرعاية واألعمال املنزلية غري املأجورة ً
إعداد الطعام لألس اارة واإلطعام ورعاية األطفال واملس اانني واملرض ااى من أفراد األس اارة واجملتمع ،والعديد من األنش ااطة
األخرى الض اارورية من أجل رفاه اإلنس ااان واجملتمع ككل .وغالبًا ما ال يتم االعرتاف هبذه األنش ااطة املتعلقة ابلرعاية
15

غري املأجورة على الرغم من اعتماد االقتصااادات عليها .ويف كثري من األحيان تكون األنشااطة اليت تقوم هبا النساااء
يف ما يتعلق إبنتاج األغذية ،مثل الزراعة والري وحص ا ا ا اااد اةاص ا ا ا اايل وجتهيز األمساك ،غري مأجورة وغري معرتف هبا
على الرغم من قيمتها االقتصادية واالجتماعية اهلائلة.
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ومع ذلك ،ال جيري تقاساام هذا العمل ابلتساااوي يف كثري من األحيان .ويف املتوسااط ،تقوم النساااء مبا يقارح ثالثة
أض ااعاف العمل غري املأجور الذي يقوم به الرجال .ويعيق هذا مش اااركة املرأة يف األنش ااطة املأجورة يف س ااوق العمل
ويف عمليات صنع القرار.
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ويف كثري من األوقات ،يش ا ااكل الض ا ااغط على املرأة يف ما يتعلق ابلقيام أبعمال الرعاية والعمل املنزيل غري املأجورة،
دافعا رئيس اايًا لالبتعاد عن األمناط الغذائية التقليدية واألمناط الغذائية الص ااحية نس اابيًا يف
إض ااافة إىل العمل املأجورً ،
كثري من األحياان ،إىل أغاذياة أكثر مالءماة ولكن عاالياة التجهيز بسا ا ا ا ا ا اباب عادم قاابليتهاا للتلف وتوفريهاا للوقات
املخص إلعداد الطعام.
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قدرا
ويف العديد من البلدان املنخفضة الدخل ،ويف سياق البنية التحتية اةدودة ،تقضي النساء والفتيات الريفيات ً
هائال من الوقت من أجل احلصا ا ا ا ا ااول على املياه وخشا ا ا ا ا ااب الوقود لالسا ا ا ا ا ااتخدام املنزيل والزراعي 11.وال تقوم هذه
ً
ض ا اا
األعمال املسا ااتغرقة للوقت إببعاد الفتيات عن املدرسا ااة فحسا ااب ،بل تؤدي إىل مواجهة العديد من الفتيات أي ً
مزدوجا يتمثل يف أداء األعمال املنزلية داخل أساارهن ،إىل جانب األنشااطة الزراعية ،وغالبًا ما يعملن ساااعات
عبئًا
ً
أكثر من الفتيان .وتش ا ا ا ا ا ااكل الس ا ا ا ا ا االوكيات اجملتمعية ،مثل عدم تقدير تعليم الفتيات وعدم اعتبار األعمال املنزلية
كعمل ،حتدايت إضافية حتول دون حتسني حالة الفتيات ،خاصة يف املناطق الريفية.
2-4-3
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ينبغي للحكومات القيام مبا يلي:
( )1االعرتاف أبع اااحل الرعااايااة ءري املااأجورة املتعلقااة إلبااا واإلنتااا  ،وتثمني قيمتهااا احلقيقيااة ،من خالل
حساهبا وإدراجها يف اإلحصاءات الوطنية.
( )2واحلد من العمل غري املأجور من خالل االسا ا ا ا ااتث ارات العامة يف الرعاية االجت اعية وايف اية االجت اعية
وتوفري تدمات رعاية األطفاحل واملسا ا ا ا اانني امل ولة أو املدعومة من الدولة وتوفري البنية التحتية الريفية (مبا يف
ذلك حتسني إمدادات املياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية واحلصول على الكهرابء).
()3

ومتويل إاتحة التكنولوجيات املوفرة لليد العاملة يف الع ل املنزيل وإنتا األءذية الزراعية واملائية.

( )4وضا ا ا ا ا ا امااان وجود ترتيباات ع ال أٍثر مروناة يف أمااٍن الع ال ودوائر صا ا ا ا اانت القرارات ،من خالل توفري
سياسات فعالة مراعية للمساواة بني اجلنسني وتعكس معايري منظمة العمل الدولية.
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وينبغي للحكومات ،بدعم من الش ا ا ا ااركاء يف التنمية واجملتمع املدي والقطاع اخلا
املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:

وس ا ا ا ااائر أص ا ا ا ااحاح املص ا ا ا االحة

 11التق اادم اةرز يف جما ااال ميا اااه الشا ا ا ا ا ا اارح واإلص ا ا ا ا ا ا احا ااا والنظ اااف ااة العا ااام ااة يف املنا ااازل  ، 2017-2000منظم ااة الص ا ا ا ا اح ااة الع اااملي ااة واليونيسا ا ا ا ااف،
.https://www.who.int/ar/publications/i/item/9789241516235.2017
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( )1التصا اادي للمعايري اجلنسا ااانية التقييدية يف ما يتعلق بتوزيت الرعاية واألع احل املنزلية ءري املأجورة ،وتشا ااجيع
تقاسم أعمال الرعاية واألعمال املنزلية غري املأجورة مبزيد من اإلنصاف بني النساء والرجال داخل األسرة.
()2

وتعزيز إاتحة اإلجازات املالئ ة لألمومة واألبوة واألبوة املشجٍة ،واعتمادها.

5-3

مشارٍة املرأة وإمساد صوهتا وأتدية دورها القيادي بشكل متساو وهادف يف جماحل
السياسات وصنت القرارات على مجيت املستوايت
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لقد ازدادت على املس ا ااتوى العاملي مش ا اااركة املرأة يف هيئات ص ا اانع القرارات الرفيعة املس ا ااتوى املعنية ابألمن الغذائي
والتغذية يف القطاعني العام واخلا  ،بيد أرا ال تزال منخفضا ا ا ا ااة يف العديد من البلدان .وعلى مسا ا ا ا ااتوى األسا ا ا ا اارة
املعيشااية ،هناك قرارات رئيسااية تتعلق ابألمن الغذائي والتغذية ،مثل أمناط اإلنفاق األسااري على األغذية ومشاااركة
املرأة يف األنشطة املدرة للدخل ،واملشاركة يف احتادات املنتجني واالحتادات اجملتمعية ،ميكن أن تتأثر بعالقات القوة
غري املتكافئة واألدوار اجلنسا ا ا ا ا ا ااانية واألعراف االجتماعية واملمارسا ا ا ا ا ا ااات التمييزية .وتواجه املرأة الريفية على وجه
اخلصو العديد من العقبات ،وذلك بسبب عبء العمل الثقيل امللقى على عاتقها واستمرار النظرة التقليدية إىل
دور املرأة والرجل يف اجملتمع.
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إنفاق األسرة ترتبط ابألمناط الغذائية الصحية
وتشري األدلة إىل أن سلطة املرأة يف عملية اذاذ القرارات يف ما
ونتائج التغذية األفضل للمرأة نفسها وألفراد األسرة ا خرين 12.وعندما تتحكم املرأة بشكل أكرب يف دخل األسرة،
يزداد احتمال إنفاق هذا الدخل على األغذية ورفاه األطفال .ومع ذلك ،ف ن العالقات غري املتكافئة بني اجلنسني
واملمارسات التمييزية واألعراف االجتماعية والثقافية األبوية تعين أن الرجال هم من يتخذون القرارات الرئيسية على
اوحا ابلنساابة إىل النساااء
مسااتوى األساارة يف ما يتعلق ابألمن الغذائي والتغذية .وقد تكون هذه التحدايت أكثر وضا ً
أيضا على النساء يف املناطق احلضرية.
يف اجملتمعات الريفية ولكنها تنطبق ً
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ويشااكل العنف والتمييز ضااد النساااء والفتيات عوائق جساايمة حتول دون تويل املرأة أدو ًارا قيادية ومشاااركتها بشااكل
كامل يف احلياة العامة .كما أن العوامل اليت تشمل حمدودية الوصول إىل التعليم ،واملواقف االجتماعية السلبية جتاه
القيادات النسا ا ااائية وعبء أعمال الرعاية واألعمال املنزلية غري املأجورة ،متنع النسا ا اااء من حتقيق إمكاانهتن الكاملة
واملشاركة الكاملة يف اجملتمع.
2-5-3
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السياسات والنُهج االسجاتيجية

ينبغي للحكومات القيام مبا يلي:
( )1إدرا تدابري الت ييز اإلجيايب وتطبيقها ،مثل ايفصا ااب حبسا ااا نود اجلن .من أجل ض ا اامان متثيل املرأة يف
املناص ا ااب القيادية ض ا اامن األحزاح الس ا ااياس ا ااية ويف القطاعني العام واخلا  ،واحلص ا ااول على التعليم واملش ا اااركة يف
املنظمات اجملتمعية.

، Is women's empowerment a pathway to improving child nutrition outcomes in a nutrition -sensitive agriculture program? 12
املعهد الدويل لبحو سياسات األغذية.2019 ،
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( )2وضاامان االخنراط واملشااارٍة الكاملني للنساااء ومنظ اهتن يف مجيع أبعاد تصااميم السااياسااات واذاذ القرارات
الرباجمية لألمن الغذائي والتغذية ،مبا يف ذلك النُهج الزراعية اإليكولوجية والنُهج املبتكرة ،ودعم القيادة النسااائية من
خالل التدريب وبناء القدرات.
( )3وحش ااد طاإلات الش ااا ت من أجل ض اامان إمتامهن لتحص اايلهن العلمي لكي يتمكن من املش اااركة يف ص اانع
القرارات على تلف املستوايت.
-58

وينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
()1

تعزيز التدريا على القيادة ومتويله لفائدة النساء والفتيات.

( )2وتعزيز املنظ ات النس ا ا ا ا ااائية والع ل اجل اعي النس ا ا ا ا ااائي .واالعرتاف أبمهياة االرتبااط الاذايت ودور احلراك
االجتماعي الرامي إىل تعزيز املس ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ااني ومتكني النس ا ا اااء والفتيات يف جمال ص ا ا اانع القرارات على مجيع
املسا ا ا ا ااتوايت .وينبغي أن يشا ا ا ا اامل الدعم التمويل املبا ا ا ا ا اار ملنظمات حقوق املرأة على املسا ا ا ا ااتوايت اةلية والوطنية
واإلقليمية على السا ا ا ا ا اواء .ومن املهم للغاية دعم منظمات حقوق املرأة من أجل توليها أدو ًارا قيادية يف جمايل األمن
الغذائي والتغذية على املسا ا ااتوى الرفيع  -والعمليات ذات الصا ا االة – وذلك من أجل ضا ا اامان أن توجه احتياجات
املرأة وتوقعاهتا السياسات والربامج اليت تؤثر عليها أكثر من غريها.
( )3والتصاادي لألعراف واملواإلع الت ييزية بني اجلنسااني ،مبا يف ذلك بني القادة الذكور من خالل زايدة الوعي
والتدريب واستحدا سياسات وخطط عمل مراعية للجنسني.
6-3

الت كني االإلتصادي واالجت اعي لل رأة يف سياق النُظم الغذائية املستدامة

1-6-3

نفال املرأة إىل سوق الع ل وحصوهلا على الع ل الالئ

القضااي والتحدايت
-59

أمرا ذا أمهية حيوية من أجل رفاه اإلنس ااان
ميثل احلص ااول على فرص ااة عمل منة تس ااودها ظروف الكرامة والس ااالمة ً
ورخائه ،وهو كذلك عنص اار أس اااس ااي مس اااهم يف األمن الغذائي والتغذية .ومن املرجح أن تكافح النس اااء أكثر من
الرجال من أ جل ا لعثور على عمل أبجر مناسا ا ا ا ا ا ااب يف القطاع الرمسي .ويرجع ذلك إىل عوامل متعددة ،مبا في ها
التمييز على أس ا ا اااس اجلنس يف ص ا ا اافوف أص ا ا ااحاح العمل ،واالفتقار إىل مرافق رعاية األطفال أو املس ا ا اانني بكلفة
ميسااورة ،والقيود املفروضااة على حركة النساااء وقدرهتن على اذاذ القرار يف العديد من السااياقات .وغالبًا ما ذضااع
أجورا أقل من الرجال مقابل العمل نفس ا اه أو عمل مشا ااابه.
النسا اااء لفجوة يف األجور بني اجلنسا ااني ،إذ يتقاضا ااني ً
وميكن أن تكون النس اااء عرض ااة للتمييز واالس ااتغالل والعنف القائم على نوع اجلنس واملض ااايقات يف مكان العمل،
ال س ا ا اايما عندما يتم تقويض حقوقهن بس ا ا اابب عدم وجود عقد رمسي 13.ويف املناطق الريفية ،يزيد احتمال توظيف
ضا ا ا اا عن
أجورا أقل من الرجال ،وتُدفع أجورهن على أس ا ا اااس القطعة عو ً
املرأة يف املهام الكثيفة العمل ،وتكس ا ا ااب ً
األجر اليومي.

 13اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  190بشأن القضاء على العنف والتحرش يف عامل العمل (اتفاقية منظمة العمل الدولية.)2019 ،
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ويتضرر الكثري من العمال الزراعيني  -مبن فيهم النساء  -من االفتقار إىل التدابري املالئمة للصحة والسالمة ،وهو
ما قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت احلواد واإلصاابت واألمراض املميتة .وتشكل الزراعة إحدى أكثر املهن خطورة
اليت تنطوي على التعرض للمواد الكيميائية الزراعية وا الت واملعدات واملا ا ااية .ويف كثري من األحيان ،تفتقر املرأة
إىل الوصول إىل نُظم احلماية االجتماعية ،واملعلومات عن حقوقها ،بوصفها موظفة.
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وغالبًا ما حتد األعراف االجتماعية والقوانني واملمارسا ااات املتحيزة جنسا ااانيًا من مشا اااركة املرأة يف منظمات العمال
واملنتجني ومؤسسات العمل املنظم ،مثل نقاابت العمال.

-62

ويتعرض املهاجرون ،مبن فيهم العمال املهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون ،أكثر من غريهم لالستغالل الشديد يف
العمل وغريه من أ ااكال اإلس اااءة .وتعاي املهاجرات بش ااكل خا من حالة ض ااعف بس اابب التمييز القائم على
نوع اجلنس واأل كال املتعددة واملتقاطعة من الضعف والعنف.
2-6-3

مشارٍة املرأة يف النُظم الغذائية بوصفها منتجة ورائدة أع احل

القضااي والتحدايت
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تشا ااارك املرأة بفعالية يف النُظم الغذائية ،وتشا ااكل ما يصا اال إىل  80يف املائة من املنتجني الريفيني يف بعض البلدان،
ولكن هذه األدوار غالبًا ما تكون غري مأجورة وغري معرتف هبا .وتواجه املزارعات والراعيات والنساااء العامالت يف
قيودا على املش اااركة الكاملة يف س ااالس اال القيمة الزراعية .وغالبًا ما يهيمن الذكور على هذه النُظم
مص ااايد األمساك ً
بدال من الزراعة الص ا ا ا ا ااغرية النطاق اليت متيل املزارعات إىل
وتتص ا ا ا ا ااف ابلتوجه حنو اإلنتاج الزراعي الواس ا ا ا ا ااع النطاق ً
االيفراط فيها ،ويرجع ذلك جز ًئيا إىل افتقارهن إىل احلص ا ا ا ا ا ااول على املوارد اإلنتاجية مثل األرض واملياه واالئتمان،
واالفتقار إىل رأس املال االسا ا ا ااتثماري ،وقلة الوصا ا ا ااول إىل وسا ا ا ااائل النقل ،ونق املعرفة التجارية .وغالبًا ما تكون
اهلياكل والعمليات املتضمنة يف سالسل القيمة الزراعية والسمكية ال تراعي املنظور اجلنساي ،وتستثين املرأة.
وتتسع الفجوة بني اجلنسني مع انتقال صغار املنتِجات إىل نظم زراعية أكثر كثافة .وينطوي التكثيف الزراعي على
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وما يعيق مش ا اااركة املرأة يف أنش ا ااطة جتهيز األغذية املض ا اايفة للقيمة االفتقار إىل اخلدمات املالية واملعارف وخدمات
املش ا ا ا ا ا ااورة والتكنولوجيا املناس ا ا ا ا ا اابة والتدريب ،اليت ميكن أن تبين القدرات الفنية لدى املرأة وكذلك مهاراهتا القيادية
كثريا ما تزيد العوامل االجتماعية والثقافية من املشااكلة من خالل
واملتعلقة برايدة األعمال يف إطار النُظم الغذائية .و ً
تقييد حركة املرأة ،وهو األمر الذي يقلل من قدرهتا على الوصول إىل األسواق املرحبة.
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ويف غالب األحيان ،يتم االحتفاظ ابألغذية الناجتة عن اةاصاايل اليت تديرها النساااء ألغراض االسااتهالك األسااري،
ص ا ا ا ا اا للدخل اهلامشا ا ا ا ااي .وعالوة على ذلك ،مع انتقال املنتجات الزراعية من املزارع إىل األس ا ا ا ا اواق غري
اا يوفر فر ً
كثريا ما يفقدن الس ا ا اايطرة وفر توليد الدخل على طول عمليات إض ا ا ااافة
النظامية ،تش ا ا ااري األدلة إىل أن النس ا ا اااء ً
القيمة .وفض ا ا ًاال عن ذلك ،حىت لو كانت النس ا اااء تزرع يف كثري من األحيان حماص ا اايل بس ا ااتانية عالية القيمة ،مثل
اخلض ا ا ااروات للمراكز احلض ا ا ارية ،ف ن االفتقار إىل مواد التغليف وس ا ا ااالس ا ا اال التربيد والنقل يؤدي إىل خس ا ا ااائر كبرية
ومكاسب منخفضة.
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ضا ااخامة أكرب يف رأس املال ،ويتطلب احلصا ااول على األصا ااول اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيا واألس ا اواق وتنويع
اةاصيل ،وهي أمور أصعب ابلنسبة إىل املرأة.
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ويتحدد أحد اجلوانب الرئيس ا ااية حلص ا ااول املرأة على املوارد واخلدمات املادية وغريها من املوارد واخلدمات التكميلية
الض ا ا اارورية من خالل إ ا ا ا اراكها يف الش ا ا اابكات ورأس املال االجتماعي املخص ا ا ا ا هلا .وغالبًا ما تكون جمموعات
املنتجني ووكالء اإلر ا ا ا اااد الزراعي ووسا ا ا ااائل النقل متاحة للرجال أكثر من النسا ا ا اااء .ويف كثري من األحيان ،يكون
وكالء اإلر ا اااد الزراعي الذي يس ا ااهلون الوص ا ااول إىل األسا ا اواق واخلدمات من الذكور ،ومن غري املرجح أن يتيحوا
هذه الروابط للمرأة.
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ومع أن حقوق اإلنسا ااان اخلاصا ااة ابملرأة منصا ااو عليها دوليًا يف اتفاقية القضا اااء على مجيع أ ا ااكال التمييز ضا ااد
املرأة ،ال تزال املرأة تواجااه العااديااد من القيود الق اانونيااة اليت حتااد من قاادرهتااا على الوص ا ا ا ا ا ااول إىل املوارد اإلنتاااجيااة
واالسااتفادة منها ،مبا يف ذلك األراضااي والفر  .وترتبط احلقوق القانونية املتساااوية عادةً بدخل أفضاال وأكثر أمنًا
يف سا ا ا ا ااوق العمل ابلنسا ا ا ا اابة إىل النسا ا ا ا اااء ،وترتبط ابلتايل بزايدة اإلنفاق على األغذية والتغذية من أجل أنفسا ا ا ا ااهن
14
وأطفاهلن.
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ويقلل عدم املس ا ا ا اااواة بني اجلنس ا ا ا ااني يف النُظم الغذائية من قدرة النس ا ا ا اااء والفتيات على حتقيق إمكاانهتن الكاملة.
وإض ا ا ا ا ا ااافة إىل ذلك ،فهو د من وص ا ا ا ا ا ااول املرأة إىل املوارد ويؤثر على اإلنتاجية وقدرة املرأة على إدارة املخاطر؛
ومش ا ا اااركة املرأة وإمساع ص ا ا ااوهتا يف جمموعات املزارعني؛ ووص ا ا ااول املرأة إىل األنش ا ا ااطة املأجورة وتوفر الوقت والطاقة
الالزمني لديها من أجل هذه األنشطة ،اا يقيد من مسامهتها يف دخل األسرة.

-70

فهما دقي ًقا للعالقات القائمة بني
ويتطلب تعزيز النُظم الغذائية وسا ااالسا اال القيمة املسا ااتدامة والعادلة بني اجلنسا ااني ً
اجلنس ااني وأدوار الرجال والنس اااء ومس ااؤولياهتم ،وقدرهتم التفاوض اية ،وتوزيع املوارد عليهم ،وذص ااي العمالة بينهم،
وصاانعهم للقرارات .ويتطلب كذلك فهم الفوائد اليت جينيها الرجال والنساااء من الزراعة وإنتاج األغذية ،مبا يف ذلك
الدخل ،إىل جانب التص ا ا ا ا ااميم الفعال للربامج من أجل التص ا ا ا ا اادي للتحدايت اليت تواجهها النس ا ا ا ا اااء يف ما
التمكني االقتصادي .ويتطلب حتسني التدخالت تطبيق حتليل جنساي مصحوح ببياانت ومعلومات عالية اجلودة
على طول ساالسال القيمة ،يف ساياق قانوي واجتماعي وبيئي وثقايف حمدد ،والرتكيز على عمليات اإلنتاج واملعاجلة
ض ا ا ا اا أ ا ا ا ااكال
والتخزين والنقل والتوزيع والبيع ابلتجزئة من منظور جنس ا ا ا اااي .وينبغي أن تراعي هذه التحليالت أي ً
احلرمان واالستبعاد املشرتكة بني القطاعات.
3-6-3

ايفصوحل على اخلدمات املالية ورأس املاحل االجت اعي

القضااي والتحدايت
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يش ا ااكل االفتقار إىل رأس املال النقدي عقبة كبرية أمام أنش ا ااطة رايدة األعمال ابلنس ا اابة إىل املرأة ومش ا اااركتها على
طول النظام الغذائي وساالسال القيمة ،من االساتثمار يف األراضاي إىل األعمال التجارية الزراعية والغذائية .وتشامل
القيود املفروضااة على حصااول املرأة على اخلدمات املالية مثل االئتمان والتأمني تقييد الوصااول إىل األصااول ،مبا يف
ذلك األراض ا ااي واملمتلكات اليت ميكن اس ا ااتخدامها كض ا اامانة للقروض؛ والتوافر اةدود ملنتجات القروض من أجل
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الش ا ااركات الص ا ااغرية واملتناهية الص ا ااغر ،وعدم مراعاة املنظور اجلنس ا اااي والتمييز بني اجلنس ا ااني يف القوانني التش ا اريعية
والعرفية؛ واألعراف األبوية اليت متنع املرأة من تطوير وتنمية مشاريعها وإنتاجيتها.
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وغالبا ما يكون لدى املرأة معرفة ونفاذ حمدودين إىل اخلدمات املالية 15،وهو ما د من اس ا ا ا ا ا ااتخدامها للموارد
ً
الطبيعية واإلنتاجية .وعندما يكون لديها إمكانية احلص ا ا ااول على هذه اخلدمات ،فهي تواجه ا ا ا اارتاطات ض ا ا اامان
هال أقص ا ا ا ا اار الس ا ا ا ا ااتحقاق القروض ،ومعدالت فائدة أعلى مقارنة ابلرجال .وحىت عندما تتش ا ا ا ا ااابه
وم ً
أكثر ً
تقييداُ ،
املتطلبات ،غالبًا ما تكون املرأة غري قادرة على استيفائها.
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ض اا من قدرهتا على احلصااول على التمويل املتعلق إبدارة اطر الكوار املناخية
و د عدم الشاامول املايل للمرأة أي ً
ض ا ا ا اا أكثر عرضا ا ا ااة للمخاطر الزراعية املتعلقة
كثريا ما تكون النسا ا ا اااء أي ً
والتعايف منها ،مبا يف ذلك التأمني الزراعي .و ً
ابملناخ ،ولكنهن يفتقرن عاد ًة إىل املوارد الالزمة لتعويض هذه الصدمات.
وحتتاج املنتِجات إىل الوص ا اال إىل فر بناء القدرات يف جمال اإلملام ابلش ا ااؤون املالية ،واملعلومات بش ا ااأن اخلدمات
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وميكن أن يساااهم إرساااء الشاابكات للنساااء واملنظمات النسااائية ،مثل مناذج التعاونيات ،يف إحدا تغيري حقيقي
حنو االس ااتقالل املايل للمرأة ،وذلك من خالل متكني النس اااء الريفيات من تش اااطر اخلربات واملعارف والتحدايت،
وتعزيز التمكني وتوفري فر للعمل ،وحتسااني ساابل العيش ،واحلصااول على املوارد واخلدمات اإلنتاجية .وميكن هلذه
أيضا لكي تصبح هياكل منظمة تيسر التفاوض اجلماعي الفعال مع املوردين وجتار التجزئة من
الشبكات أن تنمو ً
16
ابحا ملزارع هؤالء النساء ومؤسساهتن الريفية.
أجل احلصول على خدمات أفضل ،اا يدر أر ً
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ضا ا ا ا اا إىل زايدة فر نفاذها إىل األسا ا ا ا اواق ،اليت تيسا ا ا ا ارها اخلدمات املالية
واملنتجات املالية .كما أن املرأة حباجة أي ً
صا اا الحتياجاهتا وظروفها اخلاص ااة ،وذلك من أجل حتس ااني اإلنتاجية وحتويلها إىل مداخيل وس اابل
املص ااممة خص ااي ً
عيش حمسنة تدعم بدورها األمن الغذائي والتغذية والرفاه ألسرهتا ،وخاصة األطفال.
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السياسات والنُهج االسجاتيجية

وصوحل املرأة إىل أسواق الع ل وايفصوحل على الع ل الالئ
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ينبغي للحكومات القيام مبا يلي:
( )1تنفيذ اتفاإليات منظ ة الع ل الدولية بوص اافها أداة أس اااس ااية لض اامان املس اااواة بني اجلنس ااني ومتكني النس اااء
والفتيات واحرتام حقوق اإلنسان يف مكان العمل.
( )2وضا ا ا ا ان وجود إطار إلانوين متني يؤسا ا ا ا .للح يف الع ل الالئ ومحاية املبادئ الرئيس ا ا ااية ،مثل تكافؤ
األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة ،وظروف العمل ا منة ،مبا يف ذلك منع التحرش .وينبغي أن يشمل ذلك تدابري
لتعزيز ترتيبات العمل املرنة ومرافق رعاية األطفال ،ومتكني كل من النساء والرجال من االضطالع مبسؤوليات رعاية
متساوية مع القيام يف الوقت ذاته بعمل مأجور.
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وينبغي للحكومات ،بدعم من القطاع اخلا

وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،القيام مبا يلي:

 ،Gender and financial inclusion 15منظمة العمل الدولية2018 ،؛ والشمول املايل ،البنك الدويل.2018 ،
 ،Guideline advancing gender equality the co-operative way 16منظمة العمل الدولية.2015 ،
21

( )1إدراج التدتالت على مستو السياسات أو تعزيزها هبدف تشجيع العمل الالئق واألجور املعيشية وحتسني
ظروف العمل يف النظم الغذائية ابلنسا ا ا اابة إىل النسا ا ا اااء البالغات والفتيات يف سا ا ا اان العمل ،مع إيالء االهتمام على
سبيل املثال للسالمة ،واحلماية االجتماعية ،وتذليل احلواجز وأوجه التمييز القائمة على نوع اجلنس.
( )2وتش ااجيت الع ل الالئ يف القطاعني العام واخلاص عن طريق سا ااياسا ااات أماكن العمل وغريها من التدابري،
مثل الوصول إىل نُظم احلماية االجتماعية.

مشارٍة النساء يف النُظم الغذائية بوصفهن منتجات ورائدات أع احل
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ينبغي للحكومات القيام مبا يلي:

( )1تنفيذ و/أو تعزيز األطر القانونية ملنع العنف والتحرش يف مكان العمل والتصدي هلما ،وذلك من أجل إعادة
توزيع األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري املأجورة ،واملسا اااواة يف األجر ومحاية حقوق العمل اخلاصا ااة ابملرأة ،مبا يف
ذلك املهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات.
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وينبغي للحكومات ،بدعم من القطاع اخلا

وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:

( )1دعم انتقاحل املرأة من االإلتصاد ءري النظامي إىل االإلتصاد النظامي عند االقتضاء ،واحلد من الفصل يف
سوق العمل.
( )2وتعزيز السياسات اليت تس ح لل رأة لتحكم بشكل متساو ب سالسل القي ة ،واالستفادة ابلتساوي من
األراب .
( )3والتص اادي لألعراف االجت اعية اليت تؤار على مشااارٍة املرأة يف االسااتث ارات الزراعية وسااالساال القي ة
ووصوهلا إىل األسواق.
( )4ومتكني املرأة من املشا ا ا ااارٍة يف االسا ا ا ااتث ارات الزراعية بوصا ا ا اافها جهة جتارية فاعلة ،مبا يف ذلك يف جمال
التصاانيع الزراعي الصااغري النطاق ،ابلتعاون مع جهات فاعلة أخرى مثل املؤس اسااات اخلاصااة من خالل التعاونيات
ومنظمات املنتجني ،وهو ما يوفر البيئة املواتية.
( )5وتعزيز اال ستث ارات يف التكنولوجيا والبنية التحتية الريفية والنقل واألنشطة اخلاصة ملرأة (يف ىت النظم
الغذائية وعلى طول س ا ا ا ااالس ا ا ا اال القيمة) مبا يدعم أنش ا ا ا ااطة املرأة ويقوي قدراهتا على اس ا ا ا ااتخدام التكنولوجيات أو
األساليب اليت تقلل من عبء عملها.

ايفصوحل على اخلدمات املالية ورأس املاحل االجت اعي
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ينبغي للحكومات ،بدعم من القطاع اخلا

واجملتمع املدي وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:

( )1التصا ا اادي للحواجز القانونية واملعايري والتحيزات اجلنسا ا ااانية لتحقيق الش ا ا اامول املايل للمرأة .فعلى س ا ا اابيل
املثال ،حتسا ا ا ااني حصا ا ا ااول املرأة على االئتماانت واحلسا ا ا اااابت املصا ا ا اارفية ،مبا يف ذلك برامج مالية حمددة لرائدات
األع احل الريفيات تنطوي على ا ا ارتاطات أكثر مرونة خبص ااو الضا اماانت وبياانت بديلة من أجل تقييم اطر
االئتماانت ،وجداول دفع صصة تناسب اةاصيل اليت تزرعها املرأة واحتياجات التدفق النقدي لديها.

22

( )2وتس ا ا ااهيل مش ا ااارٍة املرأة يف الش ا اابكات االجت اعية واالإلتص ا ااادية ،مبا يف لل التعاونيات ،مع االعرتاف
ابلنُظم املاااليااة التقليااديااة اةليااة اليت اعتااادت عليهااا املرأة ،ودعم هااذه النظم ،وإيالء االهتمااام للمشا ا ا ا ا ا اااركااة والقيااادة
الفعالتني للمرأة عند وجودها يف بكات تلطة.
( )3والتصدي لألعراف االجت اعية الت ييزية اليت تؤثر بشكل سليب على إمكانية مشاركة املرأة يف االستثمارات
الزراعية وسالسل القيمة الزراعية واألسواق.
( )4واالسا ا ا ااتث ار يف التكنولوجيات والبنية التحتية الريفية (مبا يف لل عن طري إنشا ا ا اااء رواب حملية للنقل
أبسعار معقولة) من أجل دعم األنشطة اإلنتاجية للمرأة  -مبا يف ذلك املزارعات.
7-3

إمكانية وصوحل املرأة إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحكم فيها ،مبا يف لل
واملياه ومصايد األمساك والغا ت

1-7-3

األراضي

17

القضااي والتحدايت
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يف مجيع أحناء العامل ،تُسا ا ا ااتخدم األرض كأسا ا ا اااس لألمن واملأوى والدخل وسا ا ا اابل العيش .ومع ذلك ،ال يتم توزيع
احلقوق يف األراضي بشكل عادل ،وتواجه املرأة حواجز مستمرة أمام التمتع حبقوقها يف األرض يف أكثر من نصف
بلدان العامل ،و ص ا ا ا ا ا اال ذلك رغم وجود قوانني وس ا ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ا ااات تن على هذه احلقوق .وغالبًا ما يتض ا ا ا ا ا اارر أفقر
األ خا  ،مبن فيهم النساء ،من االستيالء على األراضي وتنقصهن يف كثري من األحيان القوة أو املوارد من أجل
مكافحة هذه املمارس ا ا ا ا ا ااات .ويف بعض احلاالت ،يرجع ذلك إىل االختالفات بني القوانني التشا ا ا ا ا ا اريعية والعرفية أو
التقليدية ،اليت ال تعرتف يف غالب األحيان حبقوق املرأة يف امتالك األرض أو املمتلكات .وتفتقر النساء يف العديد
من البلدان إىل احلقوق املتعلقة ابملوارد املائية واملياه.
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وتتس ا اابب أحدا الطقس النامجة عن املناخ بتأثريات ا ااديدة على توافر املوارد الطبيعية ،اليت تؤثر بدورها بش ا ااكل
مبا ا ا اار على املرأة ،على سا ا اابيل املثال عن طريق زايدة الوقت الذي حتتاج إليه من أجل جلب املياه ومجع خشا ا ااب
الوقود .وقد تلف وقع أر تغري املناخ على النس ا اااء والرجال ،ويُعزى ذلك إىل عدم املس ا اااواة القائم بني اجلنس ا ااني
وضوحا لدى اجملتمعات الريفية والشعوح األصلية.
والعوامل املتعددة األبعاد ،وميكن أن تكون هذه ا أر أكثر
ً
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وعندما ينتج عن الكوار املتعلقة ابملناخ هجرة الذكور إىل اخلارج ،تضا ااطر املرأة إىل حتمل مسا ااؤوليات إضا ااافية يف
املزرعة من دون توفر موارد مناسا ا ا ا ابة وبس ا ا ا االطة حمدودة يف اذاذ القرارات املتعلقة ابألرض – إذ غالبًا ما تكون غري
مسجلة ابمسها قانونيًا – وهو ما د من قدرهتا على طلب اإلعاانت احلكومية أو اخلدمات املالية.
ويعد حص ا ا ااول املرأة على املياه عنص ا ا ا ًارا ابلغ األمهية ابلنس ا ا اابة إىل اإلنتاج الزراعي واحليواي والس ا ا اامكي وإنتاج تربية
األحياء املائية ،وكذلك ابلنساابة إىل األغراض األسارية واملنزلية .وتشااكل مصااايد األمساك وتربية األحياء املائية نساابة
ترتاو بني  10و 12يف املائة من س ا اابل العيش العاملية ،وهي من العناص ا اار الرئيس ا ااية اليت تس ا اااهم يف األمن الغذائي

 17اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األ من الغذائي العاملي بش ااأن احلوكمة املس ااؤولة حليازة األراض ااي ومص ااايد األمساك والغاابت يف س ااياق األمن الغذائي
الوطين ،جلنة األمن الغذائي العاملي.2012 ،
23

والتغذية 18.ومتثل املرأة ما يص ا ا اال إىل نص ا ا ااف القوة العاملة يف جمال تربية األحياء املائية ،وتش ا ا ااارك إىل حد كبري يف
التجهيز والتجارة ،بيد أرا حتصل على عائدات عمل ودخل أقل اا صل عليه الرجال.
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وتقوم النساء والرجال ابستخدام الغاابت ومواردها بشكل تلف .فغالبًا ما تكون أنشطة الرجال مدفوعة أبهداف
جتارية ،مبا يف ذلك اسااتخراج األخشاااح .أما أنشااطة املرأة فتتساام بتنوع أكرب ،وغالبًا ما ترتبط برفاه األساارة ،مبا يف
ذلك مجع خش ا ااب الوقود لالس ا ااتخدام املنزيل ،وجمموعة من املنتجات احلرجية غري اخلش ا اابية ،مثل األغذية واألدوية
دورا رئيسا اايًا يف جمموعات مسا ااتخدمي الغاابت،
لألسا اارة والعلف للما ا ااية .وتؤدي النسا اااء ،يف كثري من األحيانً ،
ومع ذلك ف رن ال يش اااركن يف عملية ص اانع القرارات بش ااأن إدارة الغاابت واالس ااتخدام املس ااتدام ملواردها .ويؤدي
ذلك إىل عدم مساع راء املرأة وض ا ا ا ا ااياع الفر املتعلقة مبس ا ا ا ا ااامهتها يف احلفاظ على الغاابت ومحايتها يف وجه إزالة
ض اا إمكاانت غري مسااتغلة للتمكني االقتصااادي للمرأة  -على
الغاابت واسااتنفاد املوارد الطبيعية األخرى .وهناك أي ً
ساابيل املثال ،إ اراك املرأة يف حتويل املنتجات احلرجية غري اخلشاابية وتسااويقها – ميكن أن تس ااهم بدورها يف النمو
االقتصادي املستدام.
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وتعين االستخدامات التفاضلية لألراضي واملياه ومصايد األمساك واأل جار واملوارد احلرجية من قبل الرجال والنساء
أرم يتمتعون يف غالب األحيان مبعرفة متخص ا ا اصا ا ااة؛ فعلى سا ا اابيل املثال ،غالبًا ما تكون النسا ا اااء الريفيات راعيات
للمعرفة ابلبذور والنبااتت اةلية اليت هلا أمهية حيوية يف األغذية والزراعة .وهن يدركن يف كثري من األحيان النُهج
ض ا ا اا
الفعالة للتكيف مع املناخ والتخفيف من أر الكوار املرتبطة ابملناخ .وغالبًا ما تتمتع الشا ا ااعوح األصا ا االية أي ً
جدا ابلنبااتت واحليواانت يف املواقع الطبيعية .وميكن أن يؤدي عدم مراعاة معارف املرأة والش ا ا ا ا ا ااعوح
مبعرفة عميقة ً
األصا االية املتعلقة بسا ااياسا ااات األراضا ااي واملياه ومصا ااايد األمساك والغاابت والتخطيط إىل نتائج سا اايئة ،مبا يف ذلك
فقدان التنوع البيولوجي وتلو املياه وتدهور الرتبة وفقدان الغطاء احلرجي والفش ا ا ا ا ا اال يف التخفيف من تغري املناخ
والتكيف معه.
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وغالبًا ما يزرع الرجال والنساااء حماصاايل تلفة و/أو أصاانافًا تلفة ،وتكون لديهم اسااتخدامات تلفة للمحاصاايل
اليت يزرعورا .ويف العادة ،تعمل برامج الرتبية وإدارة اةاص ا ا ا ا ا اايل إىل حد كبري مع املزارعني الذكور ،ومتيل إىل الرتكيز
واندرا ما تؤخذ أولوايت املرأة بعني
على حتس ااني الس اامات وإدارة اةاص اايل التجارية اليت يديرها الرجال يف الغالبً .
االعتبار يف برامج الرتبية.
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وتعترب املوا ي والدواجن واألمساك املستزرعة من األصول الرئيسية لألسر املعيشية الريفية ،وغالبًا ما متثل أداة لرتاكم
ادرا رئيس اايًا للتغذية ابلنس اابة إىل األس اار املعيش ااية .وحبس ااب الس ااياق الثقايف،
الثروة ً
وعازال للواقية من األزمات ومص ا ً
ابرزا يف رعاية املوا ااي والدواجن
دورا ً
يش ااارك كل من النس اااء والرجال يف رعاية احليواانت ،وغالبًا ما تؤدي النس اااء ً
واألمساك املستزرعة على نطاق صغري.
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وقد جرى تصا ا ااميم معظم األدوات الزراعية ،مبا يف ذلك األدوات امليكانيكية ،بناء على طول الرجل وقوته وتكوينه
البدي ،وهي غري مالئمة السا ا ااتخدامها من قبل النسا ا اااء ،بل قد يكون هذا االسا ا ااتخدام مضا ا ا ًارا هلن .وعالوة على
ذلك ،قد ال تتوفر امليكنة من أجل األنشطة اليت تضطلع هبا املرأة يف جماالت التجفيف والتخزين والتجهيز.

 18حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل  .2020استدامة العمل ،منظمة األغذية والزراعة.2020 ،
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وميكن لنُهج الزراعة اإليكولوجية والنُهج املبتكرة األخرى أن حتسا ا ا ا ا ان اس ا ا ا ا ااتدامة الزراعة ومص ا ا ا ا ااايد األمساك والنُظم
الغذائية ومشوليتها بس ا ا اابب رجها الش ا ا ااامل ،وتش ا ا ااديدها على التكافؤ ،ومراعاهتا لألبعاد االقتص ا ا ااادية واالجتماعية
والبيئية يف النُظم الغذائية واملس ااامهة يف اإلنتاج اةلي وتوفر األغذية امليس ااورة الكلفة والص ااحية واملناس اابة من الناحية
الثقافية.
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وينبغي إيالء اهتمام خا حلقوق الش ا ااعوح األص ا االية يف احليازة املش ا ااروعة ،وكذلك ألمهية املوافقة احلرة واملس ا اابقة
واملستنرية اليت هلا أمهية ابلغة ابلنسبة إىل أمنها الغذائي وسبل عيشها وثقافتها.
2-7-3
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السياسات والنُهج االسجاتيجية

ينبغي للحكومات أن تقوم مبا يلي:
( )1تنفيذ التشريعات القائ ة وتعزيزها أو سن تشريعات جديدة من أجل تعزيز وصول النساء والفتيات بشكل
متسا ٍو إىل املوارد مثل األراضي ،مبا يف ذلك من خالل اإلر .
( )2وض ا ا اامان ايفقوق املتس ا اااوية واملأمونة املتعلقة يفيازة والوص ا ااوحل إىل األراض ا ااي واملياه ومص ا ااايد األمساك
والغا ت لكل من النساااء والرجاحل  -مبا يف لل الشااعو األصاالية  -بغض النظر عن احلالة املدنية والزوجية
للمرأة .وينبغي إضا ا اافاء الطابع الرمسي على ذلك من خالل توفري ا ا ااهادات حليازة األراضا ا ااي .وإضا ا ااافة إىل ذلك،
تطالب الفتيات ابحلصول على حقوق متساوية يف اإلر  ،مبا يف ذلك يف نُظم اإلر العرفية والدينية.
( )3والتص اادي لل ارس ااات الض ااارة املت ثلة يف االس ااتيالء على األراض ااي من املنتجني الريفيني األش ااد فقرا،
وهم ءالبا من النسا اااء وض ا اامان توفري الدعم القانوي لتمكني املزارعني من مكافحة هذه املمارس ا ااات ،فض ا ا ًاال عن
وضع اسرتاتيجيات حكومية لتوزيع األراضي من أجل تعزيز التحكم العادل يف األرض.
( )4وضمان إشراك النساء والفتيات يف إعداد برامج التأها يفاالت الطوارئ واالستجابة هلا ،واسرتاتيجيات
احلد من اطر الكوار .
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وينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
( )1االعرتاف لتوترات القائ ة بني القوانني التشا اريعية والعرفية أو الدينية ،ومعاجلتها ،بطرق مراعية لألوضا اااع
 على سبيل املثال ،من خالل إ راك القادة اةليني والزعماء الدينيني.( )2والنهوض ملعارف بشاأن حيازة األراضاي وحقوق املنتفعني يف جمال مصااايد األمساك ،وذلك كخطوة حامسة
من أجل حتقيق احلوكمة املنص ا اافة املراعية للمس ا اااواة بني اجلنس ا ااني يف جمال مص ا ااايد األمساك وحتقيق األمن الغذائي
والتغذوي والفوائد على صعيد سبل العيش.
( )3وض اامان مشااارٍة املرأة ،مبا يف لل يف الشااعو األصاالية ،يف إدارة املوارد الطبيعية وحوٍ تها على مجيع
املستوايت ،مبا يف ذلك املؤسسات العرفية ،واالعرتاف أبمهية املعارف التقليدية واةاصيل اةلية.
( )4وتشا ا ا ا ااجيع امل ارسا ا ا ااات والنُهج واألدوات واملعارف والتكنولوجيات املالئ ة واملناسا ا ا اابة لل رأة يف النُظم
الغذائية ،وال سيما صغار منتجي األغذية.
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( )5وتعزيز املش ا ااارٍة والقيادة املتس ا اااويتني واهلادفتني لل رأة يف مجيت جوانا ص ا ااياءة الس ا ااياس ا ااات املناتية
والبيئية واإلجراءات على مجيت املستوايت ،مبا يف ذلك يف العمليات اةلية والوطنية واإلقليمية والدولية.
8-3

ايفصوحل على التعليم وبناء القدرات والتدريا واملعرفة واملعلومات واخلدمات

1-8-3

القضااي والتحدايت

حصوحل النساء والفتيات على التعليم الرمسي
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يُعد تعليم النساء والفتيات إحدى أولوايت التنمية اإلسرتاتيجية .ومع ذلك ،ال يزال عدم املساواة املستمر يف جمال
التعليم يؤثر على حياة ماليني النس ا اااء والفتيات يف مجيع أحناء العامل .وال تُظهر أعداد امللتحقني معدالت االنقطاع
عن املدرسة يف صفوف الفتيات بسبب عوامل تتضمن الزواج املبكر والفقر.
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ومتيل النس ا اااء اللوايت ص ا االن على س ا اانوات تعليم أطول إىل كورن أكثر دراية ابلتغذية ويعتمدن اارس ا ااات غذائية
أكثر صااحة من أجل أنفسااهن وأساارهن .وتشااري األدلة إىل أن اإلملام ابلقراءة والكتابة وااللتحاق ابملدرسااة يرتبطان
ابكتساااح فهم أكرب للتغذية والرضاااعة الطبيعية واملمارسااات الزراعية األفضاال واألساااليب اةسانة إلنتاج اةاصاايل،
مبا يف ذلك زايدة احتمال اس ااتخدام أص ااناف اةاص اايل واألمسدة اةس اانة .وتزيد مس ااتوايت اإلملام ابلقراءة والكتابة
ومساتوايت التعليم من قدرة املرأة على احلصاول على املعلومات واملعارف ،وتعزز من قدرهتا على املشااركة يف ساوق
أيضا بقدرة تفاوضية أكرب من أجل التعامل مع
العمل النظامي وعملية صنع القرارات .وتتمتع املزارعات املتعلمات ً
اجلهات الفاعلة يف سا ا ااالسا ا اال القيمة الزراعية .وتزيد أجور الفتيات مع كل سا ا اانة إضا ا ااافية من التحاقهن ابملدرسا ا ااة
االبتدائية بنسا اابة ترتاو بني  10و 20يف املائة 19.وميكن أن تسا اااعد كل هذه العوامل جمتمعة على انتشا ااال األسا اار
املعيشية واجملتمعات والبلدان من حلقة الفقر واجلوع وسوء التغذية.
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ويرتبط تعليم الفتيات اب فاق املسااتقبلية االقتصااادية واالجتماعية وايففاض معدالت اخلصااوبة وحتسااني األمن الغذائي
والتغاذياة .ومع ذلاك ،ورغم إحراز تقادم كبري يف تقلي الفجوة التعليمياة بني اجلنس ا ا ا ا ا ااني ،ال تزال هنااك أوجاه تبااين
حرماان .وتش اامل العوائق
ص ااارخة بني املناطق الريفية واحلض ارية ،اا يدع العديد من الفتيات الريفيات يف أوض ااع أكثر ً
اليت تعرتض تعليم الفتيااات النماااذج النمطيااة واألعراف االجتماااعيااة اليت متيز بني اجلنس ا ا ا ا ا ااني ،والزواج املبكر واحلماال،
والقوانني والس ا ا ا ااياس ا ا ا ااات التمييزية ،والفقر ،واملرافق املدرس ا ا ا ااية اليت ال تراعي نوع اجلنس ،مثل عدم وجود دورات مياه
20
لإلان  .وإضافة إىل ذلك ،أثرت جائحة كوفيد 19-بشكل سليب للغاية على تعليم الفتيات واملساواة يف التعليم.
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ويف كثري من األحيان ،تعين النس ا اابة املئوية املنخفض ا ااة للنس ا اااء يف جمال التعليم الزراعي العايل وجود جمموعة حمدودة
اا هو متوفر من املر ا ا اادات والفنيات يف جمال الزراعة والباحثات واملخططات وص ا ا ااانعات الس ا ا ااياس ا ا ااات .ويؤدي
دورا حاساام األمهية يف حتسااني إنتاجية املزارع لفائدة مجيع املزارعني .كما أن التوازن بني اجلنسااني
الباحثون الزراعيون ً
يف صاافوفهم أمر أساااسااي لضاامان االعرتاف ابلتحدايت الزراعية اليت تواجهها النساااء والرجال على الس اواء .ولكن
من النادر وجود ابحثات زراعيات يف العديد من البلدان .وسا ا ا ا ا ااتؤدي اخلرجيات من التعليم ما بعد الثانوي والتعليم
دورا حمورًاي يف نقل منظور املرأة ومعارفها إىل املؤسا اس ااات يف
العايل  -مبا يف ذلك من املؤسا اس ااات الفنية واملهنية ً -

 19اليونيسف.2011 ،
 20ايففاض الفجوة بني اجلنسني إىل النصف يف جمال االلتحاق ابملدارس االبتدائية يف السنوات الا  25املاضية ،اليونسكو.2020 ،
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أتثريا
ا ااىت النُظم الغذائية .وس ا ايؤثر كذلك حص ا ااول املرأة على التعليم والتدريب بقدر أكرب يف اجملالني الفين واملهين ً
إجيابيًا على اإلنتاجية ،مبا يف ذلك يف قطاعي الزراعة ومصايد األمساك.

حصوحل النساء والفتيات على اخلدمات االستشارية واإلرشادية
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يش ا ا ا ااكل بناء القدرات والتدريب واملعارف واحلص ا ا ا ااول على املعلومات أدوات ابلغة األمهية ابلنس ا ا ا اابة إىل املنتِجات
والعامالت ورائدات األعمال والتاجرات من أجل اذاذ خيارات مستنرية .وتكتسي خدمات اإلر اد الزراعي أمهية
حيوية من أجل دعم تعليم املزارعني وحتسني نشر املعلومات الزراعية وزايدة اإلنتاجية ،وال سيما ابلنسبة إىل صغار
منتجي األغذية .ومع ذلك ،تتلقى املزارعات ،وال س ا ا ا اايما ص ا ا ا ااغار منتِجات األغذية ،القليل من اإلر ا ا ا اااد الزراعي
املبا ا اار 21.وإض ا ااافة إىل ذلك ،قد ال تتمتع النس ا اااء إبمكانية الوص ا ااول الكايف ويف الوقت املناس ا ااب إىل املعلومات
املتعلقة ابملناخ واخلدمات املناخية .ويرتبط هذا ابلفش ا اال يف االعرتاف أبدوارهن احلامسة كمنتِجات زراعيات .وغالبًا
ض ا ا اا إبمكانية حمدودة للحص ا ااول على معلومات الس ا ااوق ،وهو ما يؤثر على قدرهتن على اذاذ
ما تتمتع النس ا اااء أي ً
خيارات جتارية مستنرية وحتقيق إمكاانهتن كمنتِجات ورائدات أعمال واتجرات.

حص ا ا ااوحل النس ا ا اااء والفتيات على التكنولوجيات املناس ا ا اابة القائ ة على تكنولوجيا املعلومات واالتص ا ا اااالت،
والتكنولوجيات الرإل ية واملبتكرة
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هناك تفاوت كبري يف احلصااول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاااالت عرب املناطق وبني النساااء والرجال .فاملرأة يف
املناااطق الريفيااة أو النااائيااة تتعرض لتمييز ثالثي األبعاااد (رقمي وجنسا ا ا ا ا ا اااي وريفي) وتواجااه عقبااات كبرية من أجاال
احلصااول على التكنولوجيات الرقمية واسااتخدامها ،وذلك بساابب عدم قدرهتا على حتمل الكلفة وايففاض مسااتوى
اإلملام الرقمي واألعراف االجتماعية .ويتعني على وجه الس ا ا اارعة معاجلة الفجوة القائمة بني اجلنس ا ا ااني يف احلص ا ا ااول
على تكنولوجيا املعلومات واالتص ا ا ا ا ا اااالت إذا كان من املبتغى حتقيق فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتص ا ا ا ا ا اااالت يف
املس ا اااواة بني اجلنس ا ااني ومتكني النس ا اااء والفتيات .ومع ذلك ،من الض ا ااروري التأكد من أن التكنولوجيات
ما
اجلديدة ال تعيد ترسا ا ا ااي أوجه عدم املسا ا ا اااواة القائمة أو تفاقم القائم منها .وينبغي النظر إىل تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت على أرا وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا .ويف بعض املناطق النائية اليت يوجد فيها نق يف الوصول
إىل الكهرابء ،قد ال تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مناسبة أو مفيدة.
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وميكن أن تفيااد تكنولوجيااا املعلومااات واالتص ا ا ا ا ا ا اااالت والتكنولوجيااات الرقميااة املرأة بطرق كثرية .إذ ميكن للمرأة
احلص ا ا ا ا ا ااول على املعا رف وفر بناء القدرات واالئتمان والفر االقتص ا ا ا ا ا ااادية وفر العمل اجلديدة من خالل
املعلومااات املتاااحااة عرب اإلنرتناات ،كمااا أنااه ميكن لتكنولوجيااا املعلومااات واالتصا ا ا ا ا ا اااالت واةتوى الرقمي املوجااه أن
يساعد رائدات األعمال يف اجملتمعات الريفية والنائية ،ويف املراكز احلضرية ،على حتقيق الوصول إىل أسواق جديدة
ضا ا ا اا أن تس ا ا ااهل التحويالت النقدية وأن تكون
ومس ا ا ااتهلكني جدد .وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتص ا ا اااالت أي ً
وسيطًا يف املعامالت ا منة ،مبا يف ذلك استالم التحويالت املالية و راء املدخالت.
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ويؤدي االتصااال اإللكرتوي إىل تلقي املرأة معلومات حيوية لن يتسااهل هلا احلصااول عليها بطرق أخرى ،على ساابيل
املثال يف ما يتعلق مبس ا ااائل الرعاية الص ا ااحية أو الزراعة ،مبا يف ذلك تس ا ااعري املنتجات واملدخالت ورس ا ااائل اإلنذار
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املبكر املتعلقااة بظروف الطقس .ومع ذلاك ،فا ن املعرفاة املكتسا ا ا ا ا ا ابااة من خالل اس ا ا ا ا ا ااتخاادام تكنولوجيااا املعلوماات
واالتصاالت ال ميكن أن حتل حمل خدمات املشورة الزراعية.
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ومن املهم معاجلة العوائق اهليكلية اليت تسا ا ا ااتند إليها الفجوة الرقمية بني اجلنسا ا ا ااني ،ودعم التحول الرقمي الشا ا ا ااامل
والعادل ،وحتقيق الفوائد للجميع ،مع القيام يف الوقت ذاته حبماية حقوق اإلنسااان ،س اواء على اابكة اإلنرتنت أو
خارجها ،وضمان وجود فضاء سيرباي يسوده السالم واألمان ،وضمان محاية البياانت.
2-8-3
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حصوحل النساء والفتيات على التعليم الرمسي
-103

ينبغي للحكومات أن تقوم مبا يلي:
( )1تنفيذ التشريعات القائمة وتعزيزها ،أو سن تشريعات جديدة تعزز حصوحل اجل يت من اجلنسني على التعليم
بشكل متساو
( )2وتعزيز النُظم واملوارد والع ليات التعلي ية التحويلية املراعية لل سا ا اااواة بني اجلنسا ا ااني من أجل تش ا ا ااجيع
املساواة بني اجلنسني وتقدمي نتائج تعليمية أكثر إنصافًا للفتيات والفتيان من خالل بيئات تعليمية منة وصحية.
( )3وإزالة ايفواجز وإسا ا ا ا ااناد األولوية للجهود املبذولة من أجل دعم إبقاء الفتيات يف املدراس االبتدائية
والتحاإلهن ملدارس الثانوية والتعليم العايل ،مبا يف لل تدابري ايف اية االجت اعية مثل التغذية املدرسية
()4
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وتعزيز برامج حمو األمية لإلانث اليت تدمج فصول حمو األمية للمرأة يف برامج الزراعة والتغذية.

وينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
( )1التص ا ا ا اادي لألعراف االجت اعية اليت تدمي عدم املسا ا ا ا ا اااواة بني اجلنسا ا ا ا ا ااني يف جماالت التعليم وبناء القدرات
والتدريب والوصا ا ااول إىل املعارف وتوليدها واحلصا ا ااول على املعلومات ،مبا يف ذلك دعم وسا ا ااائل اإلعالم اليت تروج
ض اا ضاامان أال تعزز
للصااور والربامج اليت تناهض األعراف االجتماعية اجلنسااانية وتوس اع من فاقها .ويعين ذلك أي ً
املناهج املدرسية واملواد التعليمية النماذج النمطية اجلنسانية.
( )2والتدريا على مهارات ايفياة مبا يش اامل مهارات التفاوض ،ومهارات اخلطابة ،وتس ااوية النزاعات ،من أجل
حتسني متثيل النساء والفتيات.

حصوحل النساء والفتيات على اخلدمات االستشارية واإلرشادية
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ينبغي للحكومات ،بدعم من الش ا ا ا ا ا ااركاء يف التنمية وس ا ا ا ا ا ااائر أص ا ا ا ا ا ااحاح املص ا ا ا ا ا االحة املعنيني ،أن تدعم اخلدمات
والتدريبات والبحوث االسا ا ااتشا ا ااارية الريفية التحويلية واملراعية لل نظور اجلنسا ا اااين ،اليت تُتا للجميع وتراعي
احتياجات املرأة والقيود اليت تواجهها.

حص ا ا ااوحل النس ا ا اااء والفتيات على التكنولوجيات املناس ا ا اابة القائ ة على تكنولوجيا املعلومات واالتص ا ا اااالت
والتكنولوجيات الرإل ية واملبتكرة
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ينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
28

( )1زايدة حصااوحل النساااء والفتيات على االتصاااالت الرإل ي امليسااورة الكلفة واملتاحة والساالي ة واآلمنة اليت
تصل إىل املناطق الريفية والنائية ،هبدف سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني.
( )2وتعزيز حمو األمية الرإل ية للنساء والفتيات يف جماحل التعليم ،والتصدي للمعايري والنماذج النمطية اجلنسانية
اليت تقوض وصول النساء والفتيات إىل التكنولوجيات الرقمية.
( )3وتص ا ا يم منصا ااات تكنولوجية زراعية ومنصا ااات رإل ية أتر لفائدة رائدات األع احل ،وأدوات يشا ااارك
فيها الرجاحل والنساااء بشااكل متساااو بوصاافهم مصااممني متشاااركني يسااعون إىل تلبية احتياجات النساااء والفتيات
وتفضيالهتن وفرصهن وقيودهن ،واالعرتاف هبا.
9-3

ايف اية االجت اعية واملساعدة الغذائية والتغذوية
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ميكن أن تدعم برامج احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات اجملتمعات واألسر املعيشية واألفراد على منع الفقر،
والتغلب على اإلقص ا ا ا ا ا اااء االجتماعي ،وإدارة املخاطر يف ما يتعلق مبختلف أنواع الص ا ا ا ا ا اادمات والقيود طوال فرتة
حياهتم .ويف العديد من األس ا اار املعيش ا ااية ،تكون املرأة هي من يقوم ابس ا ااتيعاح الص ا اادمات واالس ا ااتجابة للوض ا ااع
الصا ااعب ابسا ااتخدام اس ا ارتاتيجيات تلفة للتكيف ،على سا اابيل املثال ،عن طريق بيع أصا ااوهلا وتقليل اسا ااتهالكها
الغذائي ،هبدف محاية األمن الغذائي ألطفاهلا وأفراد األسرة ا خرين.
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ض ا ا ا ا ا ا اا املخاطر اليت تواجهها النسا ا ا ا ا ا اااء والفتيات على مدار حياهتن
وميكن أن تعاجل برامج احلماية االجتماعية أي ً
وتدعمهن بتدابري تش اامل التحويالت النقدية أو الغذائية يف أوقات األزمات ،والتغذية املدرس ااية ،واملدفوعات لدعم
الطفل واألسا ا ا اارة ،ومحاية األمومة وإجازة الوالدين املأجورة ،ومسا ا ا ااتحقات إصا ا ا اااابت العمل ،واحلماية من األمراض
واحلماية الصحية ،مبا يف ذلك حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإللابية واحلقوق اإللابية 22.وميكن
ض اا املعا ااات التقاعدية والتأمني ضااد البطالة والتدخالت لتحسااني سااوق
أن تشاامل أدوات احلماية االجتماعية أي ً
العمل وسبل العيش.
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وميكن جملموعة متكاملة من الس ا ااياس ا ااات والربامج االجتماعية أن تس ا اااهم بش ا ااكل كبري يف النهوض ابملس ا اااواة بني
اجلنسني وأن توفر وسيلة ملعاجلة األ كال املتعددة واملتداخلة للتمييز واحلرمان اليت تواجهها النساء والفتيات.

-110

أرا إجيابية مبا ا ا ا ا ا اارة على األمن الغذائي والتغذية من خالل إاتحة املزيد من
وقد ُحتد برامج احلماية االجتماعية ً
األغذية والتغذية أبمناط غذائية أكثر ص ا ا ااحة للنس ا ا اااء وأس ا ا اارهن ،ال س ا ا اايما يف أوقات األزمات .كما أن األايم األلف
األوىل من احلياة هلا أمهية حامسة ابلنس ا ا ا اابة إىل تغذية األطفال .ولذلك ،ف ن التدخالت اليت تدعم احلمل الص ا ا ا ااحي،
والوالدة ا منة ،والرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة  6أ هر ،والتغذية التكميلية املغذية املتنوعة ،هي أمور ابلغة األمهية.
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ايوعا ،ا ابء ومقدمي الرعاية على إرسااال
وحتفز برامج التغذية املدرسااية ،وهي أحد أكثر برامج احلماية االجتماعية ا ً
األطفال ،وخاص ااة الفتيات ،إىل املدرس ااة .وميكن للوجبات املدرس ااية املغذية والص ااحية أن حتسا ان منو الطالح ومنائهم
وتركيزهم ،وابلتايل ،تعليمهم؛ وميكن أن تؤدي إىل اختيار أمناط غذائية أكثر ص ا ااحة مدى احلياة عندما يرتافق تقدميها

 22قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ،A/RES/74/2اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،أكتوبر/تشرين األول .2019
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مع التثقيف التغذوي .وعندما يكون مص ا ا اادر األغذية املدرس ا ا ااية من املزارعني/منتجي األغذية اةليني من أص ا ا ااحاح
احليازات الصغرية ،وخاصة املزارعات/املنتِجات ،ف ن ذلك ميكن أن يشجع زايدة اإلنتاج اةلي.
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وينبغي النظر إىل احلماية االجتماعية على أرا حق عاملي من حقوق اإلنسا ا ا ااان ،وليس جمرد اسا ا ا ااتجابة طارئة حلالة
من حاالت األزمات أو عمل خريي .وينبغي كذلك تكريس ا ا ا ا ا ااها يف التشا ا ا ا ا ا اريعات اةلية بوص ا ا ا ا ا اافها جمموعة من
امل ستحقات الدائمة اليت حتدد األفراد كأصحاح حقوق وتضمن هلم الوصول إىل ليات املطالبة املستقلة إذا ُحرموا
من املستحقات املؤهلني هلا.
2-9-3
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ينبغي للحكومات أن تقوم مبا يلي:
( )1ض ان ايفصوحل على ايف اية االجت اعية املناسبة واملض ونة من تالحل إطار إلانوين شامل وينبغي لربامج
أيضا ابملرونة
احلماية االجتماعية أن تكون املة ومتاحة أمام مجيع اةتاجني إليها طوال حياهتم .وينبغي أن تتمتع ً
الكافية من أجل االس ا ا ا ااتجابة للص ا ا ا اادمات ،واالهتمام ابالحتياجات اخلاصا ا ا ا ا ااة للنسا ا ا ا ا اااء والفتيات ،مبا يف ذلك
االحتياجات التغذوية.
( )2وض ا ا اامان أن تتناول برامج احلماية االجتماعية التحوالت واملخاطر احملددة ملسا ا ااار حياة النسا ا اااء والفتيات
وتنود جتار املرأة وأن تسرت د ابلبياانت اةدثة ذات الصلة املصنفة حسب اجلنس والعمر.
()3
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وإاتحة االستث ارات واملخصصات املالية احملددة من أجل دعم برامج احلماية االجتماعية الطويلة املدى.

وينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
( )1متكني النساء والرجال من املشاركة على قدم املساواة يف صنع القرارات بشأن احلماية االجتماعية ،مبا يف ذلك
يف إعداد الربامج والسياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
( )2وحتسا ا ا ا ااني حتكم املرأة اب ألغذية يف إطار عملياات توزيع األغذية من خالل جعال املرأة صا ا ا ا ا ا اااحباة احلق يف
املستحقات الغذائية على مستوى األسرة املعيشية.
10-3

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جمايل األمن الغذائي والتغذية تالحل األزمات وحاالت
الطوارئ اإلنسانية
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آاثر تغري املناخ والكوارث على النساء والفتيات
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يؤدي تغري املناخ إىل تضااخيم وتفاقم خطوط الصاادع يف عدم املساااواة بني اجلنسااني على نطاق عاملي ،بينما يؤدي
حرماان،
عدم املساواة بني اجلنسني يف الوقت نفسه إىل تعميق أر تغري املناخ ،ال سيما ابلنسبة إىل الفئات األكثر
ً
و لف تداعيات جسيمة على األمن الغذائي والتغذية.
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ويشا ااكل تغري املناخ والظواهر املناخية املتطرفة عوامل رئيسا ااية دفعت االرتفاع األخري يف معدل اجلوع وانعدام األمن
الغذائي على املستوى العاملي .ويؤدي ا ستمرار هطول األمطار أو اجلفاف إىل فشل اةاصيل احليوية مثل احلبوح،
30

وايففاض إنتاج األغذية الغنية ابملغذايت مثل اخلض ا ااروات والفاكهة واألغذية احليوانية املص ا اادر ،يف العديد من أفقر
فقرا ،أي املزارعني الذين ينتجون األغذية ألغراض
بلدان العامل .ويؤثر ذلك على توافر األغذية لدى أ ا ا ا ا ا ااد الناس ً
حرماان  -مبا يف ذلك النسا اااء  -الذين ليس لديهم أرض أو يعيشا ااون يف
االسا ااتهالك األسا ااري واجملموعات األكثر
ً
اخما يف أسااعار األغذية .وتتجلى النتيجة يف ارتفاع مسااتوايت اجلوع املزمن
حالة من الفقر احلضااري ويواجهون تضا ً
وضعف التنوع الغذائي ،إضافة إىل ما يرتتب عن ذلك من تداعيات على التغذية.
-117

وتُربز جمموعة من األدلة النا ا اائة ا أر غري املتناسا اابة لتغري املناخ على النسا اااء والفتيات ،ويُعزى ذلك إىل حد كبري
إىل األوجه املرتسخة لعدم املساواة بني اجلنسني اليت غالبًا ما يضاعفها الفقر .وتتأثر النساء والفتيات بشكل أكرب
بتغري املناخ كورن يتمتعن مبلكية وسا ا ا ا اايطرة أقل على األصا ا ا ا ااول ،وألن األدوار اجلنسا ا ا ا ااانية يف العديد من الثقافات
تضعهن حتت مزيد من عبء رعاية أفراد األسرة وتقلل من قدرهتن على التكيف يف الوقت نفسه.
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ويتفاقم ض ا ااعف املرأة بقدر أكرب يف وجه تغري املناخ بس ا اابب ايففاض قدرهتا على التكيف ،على س ا اابيل املثال ،عن
طريق تنويع س اابل العيش أو االنتقال إىل أراض أكثر خص ااوبة أو اهلجرة إىل بلدات أو مدن أو مناطق ريفية أخرى
عامال مضا ا ا ا ِ
ااع ًفا للعنف القائم على نوع
ض ا ا ا اا ً
من أجل العثور على مصا ا ا ااادر دخل بديلة .وقد يكون تغري املناخ أي ً
اجلنس  -فعلى سا ا ا ا اابيل املثال ،تفيد األدلة النا ا ا ا ا اائة عن زايدة خطر العنف القائم على نوع اجلنس لدى النسا ا ا ا اااء
والفتيات يف سا ااياق ا أر املبا ا اارة وغري املبا ا اارة لتغري املناخ ،اليت تشا اامل ندرة املياه والوقود ،وهو ما جيربهن على
اجتياز مسافات أبعد واهلجرة يف أعقاح الكوار الطبيعية .ورغم هذه ا أر اخلاصة بكل نوع من اجلنسني ،جيري
عادة استبعاد املرأة من عملية صنع القرارات املتعلقة ابلتخفيف من أر تغري املناخ والتكيف معه.
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ومن ااأن تغري املناخ أن يقوض اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاااء والشااركاء يف التنمية وسااائر أصااحاح املصاالحة
من أجل النهوض ابملسااواة بني اجلنساني وحقوق النسااء والفتيات ومتكينهن .ومع ذلك ،تشاري األدلة إىل أن تنفيذ
إدارة مقاومة تغري املناخ ومراعية للمساااواة بني اجلنسااني ميكن أن يساااعد يف التخفيف من هذه ا أر املتطرفة على
األ ااخا والنظام الغذائي؛ وإض ااافة إىل ذلك ،ف ن إ اراك النس اااء يف عملية ص اانع القرارات املتعلقة ابلس ااياس ااات
والتدخالت املناخية يفضي إىل تدخالت أكثر فعالية ويؤدي إىل تقاسم املنافع بشكل أكثر إنصافًا.

-120

دورا رئيسا ا اايًا يف تغري املناخ والتكيف معه والتخفيف من حدته واحلد من اطر الكوار
وتؤدي النسا ا اااء والفتيات ً
يف العديد من اجملتمعات  -وعلى س ا ا ا ا اابيل املثال ،من خالل إدارة نُظم اإلنذار املبكر .وقد اكتس ا ا ا ا اابت العديد من
املزارعات والعامالت يف ص ا ا اايد األمساك معرفة حيوية ابألمور الفعالة يف مواجهة تغري املناخ اليت يطبقنها يف تقنيات
اإلنتاج اخلاصة هبن .ويدركن يف كثري من األحيان أنه يتعني عليهن حتسني أوضاعهن وزايدة قدرهتن على الصمود،
ولكن يف كثري من األحيان ال جتري استشارهتن أو إ راكهن يف عمليات صنع القرارات.

آاثر األمراض ايفيوانية املصدر على النساء والفتيات
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لقد أدت جائحة كوفيد 19-وتدابري االحتواء ذات الصلة إىل تفاقم عوامل اهلشا ة القائمة مسب ًقا ،وزادت من
أوجه عدم املساااواة ،وأماطت اللثام عن مواطن ضااعف هيكلية يف النُظم الغذائية اةلية والعاملية ،وأحلقت الضاارر
األ د ابألسر املعيشية األضعف من الناحية االقتصادية بشكل خا  ،وغالبًا ما كانت النساء والفتيات األكثر
تضررا.
ً
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وسلطت جائحة كوفيد 19-الضوء على املدى الكامل لعدم املساواة بني اجلنسني وتعرض النساء والفتيات للعنف
القائم على نوع اجلنس .وعلى املستوى العاملي ،تؤدي تدابري احلجر الصحي إىل تفاقم العنف املنزيل.
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ونتج عن تدابري الص ا ا ا ااحة العامة املرتبطة جبائحة كوفيد 19-تض ا ا ا ااخيم أوجه عدم املس ا ا ا اااواة القائمة بني اجلنس ا ا ا ااني
وتعميقها .وأدت حاالت اإلغالق والتدابري األخرى إىل منع العديد من النس ا ا اااء الاليت يعش ا ا اان يف مواقف ص ا ا ااعبة
أيضا العديد من النساء يف وضع تقل فيه بكات الدعم
ابلفعل من اهلروح من املواقف املسيئة يف املنزل ،وتركت ً
والقدرة املالية ،اا أعاق أي رغبة يف الفرار.

آاثر النزاعات على النساء والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية
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ال تزال النزاعات تؤثر على العديد من البلدان حول العامل وهتدد األمن الشااخصااي بطرق متعددة .وغالبًا ما تتعطل
إمدادات األغذية املغذية يف حاالت النزاع ،وهو ما لق حتدايت إضا ا ااافية أمام النسا ا اااء من أجل إطعام أسا ا اارهن.
وتقوض النزاعات القدرة اإلنتاجية للنسا اااء ويضا ااعهن والفتيات حتت خطر متزايد للتعرض للعنف اجلنسا ااي والعنف
القائم على نوع اجلنس .ويزيد ارتفاع أس ااعار األغذية من تعقيد بيئة األمن الغذائي والتغذية ويؤثر على س اابل عيش
املرأة ويضع ضغطًا إضافيًا عليها ملتابعة األطفال دراستهن يف املنزل بينما حتاول راء األغذية مبيزانية منخفضة.
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ومتثل النزاعات الس اابب الرئيس ااي للجوع احلاد .وهناك عالقة دائرية بني النزاعات وعدم االس ااتقرار الغذائي .وميكن
حافزا للتمرد والش ا ا ا ااغب واحلرح األهلية ،ال س ا ا ا اايما عندما يكون النق
النعدام األمن الغذائي حبد ذاته أن يكون ً
ض ا اا
حادا وتوزيع األغذية غري متس ااا ٍو بس اابب عدم املس اااواة أو الفس اااد على املس ااتوى الداخلي .وتعترب النزاعات أي ً
ً
سااببًا رئيساايًا يساااهم يف عدم االسااتقرار الغذائي ،وابلتايل يف انعدام األمن الغذائي .كما أن األطفال الذين يولدون
يف دولة هشااة أو متضااررة من النزاعات هم أكثر عرضااة مبرتني لإلصااابة بسااوء التغذية .وتؤدي النزاعات إىل تعطيل
النش اااط االقتص ااادي وإنتاج األغذية ،إذ يُهجر املزارعون من أراض اايهم أو يش ااعرون خبوف ااديد مينعهم من رعاية
حيواانهتم أو حماص اايلهم .ومن املرجح أن تتأثر املرأة هبذه ا أر املرتتبة عن النزاعات كورا غالبًا ما تش ااارك يف إنتاج
األغذية ألغراض االستهالك األسري.
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ويعين عدم التكافؤ بني اجلنسني يف الوصول إىل األصول ،مثل األرا ضي أو املمتلكات أو االئتماانت ،أنه غالبًا ما
يكون لدى النسا ا ا ا ا ا اااء القليل من املوارد املالية من أجل الوقاية من فقدان القدرة اإلنتاجية الناجم عن النزاعات،
اا جيعلهن غري قادرات على حتمل أسعار األغذية اليت تزداد مع ايففاض إنتاجها يف املناطق املتضررة من النزاعات.
ونتيجة لذلك ،ف ن قدرهتن على تلبية االحتياجات الغذائية هلن وألسرهن تقع يف دائرة اخلطر الشديد.
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ويف س ا ا ااياقات األزمات ،مثل النزاعات ،قد تض ا ا ااطر املرأة إىل اعتماد اسا ا ا ارتاتيجيات أتقلم س ا ا االبية من أجل البقاء،
وتنخرط يف اارسااة اجلنس مقابل املال من أجل اراء األغذية أو تسااديد رسااوم املدرساة ،وهو ما يعرضااها ملزيد من
العنف ويزيد من إمكانية إصااابتها بفريوس نق املناعة البش ارية/اإليدز وسااوى ذلك من األمراض املنقولة جنساايًا،
وحدو حاالت احلمل غري املقصود والوصم.

 11-3السياسات والنُهج االسجاتيجية
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ينبغي للحكومات ،بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني ،أن تقوم مبا يلي:
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( )1تعزيز القدرة على الصا ا ا ا ود يف مواجهة تغري املناخ وفقدان التنود البيولوجي والتدهور البيئي ،ال س ا ا ااي ا
لنسا ا ابة إىل املزارعات ،إضا ا ااافة إىل مزيد من االسا ا ااتثمار يف حلول مثل بنوك احلبوح وغريها من أ ا ا ااكال حف
فضال عن ضمان الوصول إىل التأمني املتناهي الصغر واملصادر اةلية امليسورة الكلفة للمياه النظيفة.
األغذيةً ،
( )2وتوفري الت ويل والدعم املباش ا اارين ملنظمات اجملتمع املدي واملنظمات األهلية على املس ا ااتوى اةلي اليت تقود
جهود التخفيف والتكيف مع تغري املناخ واملخاطر النامجة عن النزاعات وجائحة كوفيد.19-
( )3وايفرص على مشارٍة النساء والرجاحل على إلدم املساواة يف تص يم الاامج والسياسات املراعية للجنسني
يف جمال األمن الغذائي والتغذية ،وٍذل يف تنفيذها ورصدها وتقيي ها.
( )4واس ا ااتشا ا اارة املرأة يف املناط الريفية وايفضا ا ارية بش ا ااأن احتياجاهتا يف وجه فقدان التنود البيولوجي وتغري
املناخ وجائحة كوفيد ،19-كما ينبغي احرتام معارفها اةلية املكتس ا ا ا ا ا اابة من التكيف مع األزمات ،وأخذها بعني
االعتبار.
( )5ومتكني املرأة من املش ااارٍة يف املناإلش ااات واقال القرارات بش ااأن التخفيع من تغري املناخ والتكيع معه
ويشاامل ذلك املناقشااات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااأن تغري املناخ اليت تدعم األنشااطة املتعلقة بتغري
املناخ يف البلدان النامية ،وحوارات السياسات املماثلة املتعلقة ابملناخ يف بلدارا وجمتمعاهتا.
( )6والنظر يف األبعاد اجلنسا ااانية جلائحة ٍوفيد 19-واألمراض ايفيوانية املصا اادر احملت لة يف املسا ااتقبل خالل
حاالت النزاع واألزمات اإلنس ا ا ااانية ،والتأثريات على االحتياجات االقتص ا ا ااادية للنس ا ا اااء ،وال س ا ا اايما على النس ا ا اااء
النازحات بشكل قسري.
( )7وتعزيز متكني النس ا ا ا اااء والفتيات يف ما خيب اقال القرارات املتعلقة ألمن الغذائي والتغذية يف األس ا ا ا ا اار
املعيشية واجملتمعات اةلية واجملتمعات.
( )8ودعم اإلنتا الزراعي املسااتدام بيئيا وامل لوك حمليا والصااغري النطاق من أجل جتنب االعتماد املفرط على
سااالساال القيمة واألسااعار اخلارجية ،اليت غالبًا ما تقوض القوة السااوقية للمزارعات وتؤثر بشااكل مبا اار على املرأة
اليت تدير توفري الغذاء يف األسرة املعيشية.
( )9وجعل تدابري ايف اية االجت اعية ،مبا يف لل التحويالت النقدية والغذائية متاحة وميكن ايفصااوحل عليها
بسهولة لنسبة إىل األشخاص األٍثر تضررا من األزمات اإلنسانية ،مبا يف ذلك النساء والفتيات.
( )10وتوفري مسا ا ا اااحات آمنة للمرأة والفتيات يف كل اس ا ا ا ا ااتجابة إنس ا ا ا ا ااانية .وتقليل املخاطر األمنية عند توزيع
األغذية ،وإ راك النساء والفتيات يف عملية اختيار املواقع ونقاط التوزيع.
( )11والتأكد من أن قطي االسااتجابة لألزمات اإلنسااانية وأطر الع ل والاجمة تس ااتند إىل التحليل اجلنس اااي
وإىل عمليات تقييم االحتياجات.
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اجلزء  - 4تعزيز اخلطوط التوجيهية وتنفيذها ورصد استخدامها وتطبيقها
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تتحمل احلكومات املس ا ا ا ااؤولية األوىل عن الرتويج للجنة األمن الغذائي العاملي واس ا ا ا ااتخدام املنتجات والتوص ا ا ا اايات
مقرا
السااياساااتية الصااادرة عنها وتطبيقها ،على مجيع املسااتوايت ،والعمل ابلتعاون مع الوكاالت اليت تتخذ من روما ً
هلا وس ا ا ا ا ا ااائر اجلهات الفاعلة املعنية .وهبدف زايدة الروابط بني اللجنة واملس ا ا ا ا ا ااتويني اإلقليمي والقطري ،تُش ا ا ا ا ا ااجع
احلكومات على إرس ا اااء ليات وطنية متعددة التخصا ا اص ا ااات أو تعزيز القائم منها ،وذلك مبش ا اااركة فعالة من املقار
23
الرئيسية للوكاالت اليت توجد مقارها يف روما والشبكات امليدانية التابعة هلا.
1-4

تنفيذ اخلطوط التوجيهية
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يُش ا ا ا ا ااجع مجيع أعض ا ا ا ا اااء جلنة األمن الغذائي العاملي وأص ا ا ا ا ااحاح املص ا ا ا ا االحة فيها على تقدمي الدعم والرتويج على
املس ا ااتوايت كافة ض ا اامن اجلهات التابعة هلم ،ابلتعاون مع املبادرات والربامج األخرى ذات الص ا االة ،لنش ا اار اخلطوط
التوجيهية واستخدامها وتطبيقها .ويكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف دعم إعداد وتنفيذ السياسات والقوانني
والربامج وخطط االسااتثمار الوطنية املنسااقة واملتعددة القطاعات ذات الصاالة ،اليت سااتس ااهم يف حتقيق املساااواة بني
اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية ،مبا يتما ى مع املبادئ املذكورة يف اجلزء .2
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وتُشااجع احلكومات على اسااتخدام اخلطوط التوجيهية كأداة الذاذ مبادرات من أجل حتقيق املساااواة بني اجلنسااني
ومتكني النسا ا اااء والفتيات يف سا ا ااياق األمن الغذائي والتغذية على مجيع املسا ا ااتوايت .وتشا ا اامل هذه املبادرات تنفيذ
االسا ا ا ا ا ا ارتاتيجياات والربامج الوطنياة القاائماة وإعاداد اسا ا ا ا ا ا ارتاتيجياات وبرامج جاديادة عناد احلااجاة؛ وحتادياد الفر
السا ا ااياسا ا اااتية املتاحة وتعزيز احلوار الشا ا اافاف واملفتو يف جمال السا ا ااياسا ا ااات؛ وتعزيز االتسا ا اااق والتنسا ا اايق يف جمال
الس ااياس ااات؛ وإنش اااء املنص ااات والش ا اراكات والعمليات واألطر املتعددة أص ااحاح املص االحة أو تقويتها ،مع توفري
ض ا ااماانت لتحديد أوجه التض ا ااارح اةتملة يف املص ا اااحل وإدارهتا؛ ودعم مش ا اااركة املرأة وتوليها القيادة يف العمليات
24
السياساتية ،مبا يف ذلك اثالت املنظمات النسائية والفئات األ د ضع ًفا.
2-4

بناء القدرة على التنفيذ وتعزيزها
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تُش ااجع احلكومات بقوة على حش ااد املوارد املالية والفنية والبشا ارية املالئمة ،ووض ااع ُرج للميزانيات تراعي املس اااواة
بني اجلنس ا ا ا ا ا ااني عند اإلمكان ،بدعم من التعاون الدويل واجلهات الفاعلة اةلية هبدف زايدة القدرات البشا ا ا ا ا ا ارية
واملؤس ا ا اسا ا ااية للبلدان على املسا ا ااتوايت الدولية واإلقليمية والوطنية واةلية من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية وحتديد
األولوايت لكي يتم وضعها يف سياقها وتشغيلها ورصدها.
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كما جيري حث الوكاالت الفنية التابعة لألمم املتحدة ،مبا يف ذلك الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما (ابلتعاون
مع وكاالت األمم املتحدة ،مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة ومفوض ا ا ا ا ا اية األمم املتحدة السا ا ا ا ا ااامية حلقوق اإلنسا ا ا ا ا ااان
وص ا ا ا ااندوق األمم املتحدة للس ا ا ا ااكان ،ووكاالت التعاون الثنائي ،واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية،

 23الفقرة  28من الوثيقة .CFS 2018/45/3
 24انظر اجلزء  3لالطالع على مزيد من التوصيات السياساتية املفصلة.
34

والش ا ا ا ا ا ااركاااء ا خرين يف التنميااة) ،على تقاادمي الاادعم  -مبواردهاا وض ا ا ا ا ا اامن حاادود والايهتااا  -للجهود اليت تبااذهلااا
احلكومات من أجل تنفيذ اخلطوط التوجيهية.
3-4

رصد استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها
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يقضا ا ا ا ااي أحد أدوار جلنة األمن الغذائي العاملي ،على النحو املذكور يف وثيقة إصا ا ا ا ااال اللجنة لعام  ،2009بتعزيز
املسا اااءلة ومشا اااركة أفضا اال املمارسا ااات على املسا ااتوايت كافة .وسا ااتقوم اللجنة بشا ااكل منتظم برصا ااد التقدم اةرز
تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية ومالءمتها ،وفعاليتها ،وأثرها على املس اااواة بني اجلنس ااني ومتكني
وتقييمه يف ما
النس اااء والفتيات .وس ااتس ااتخدم اللجنة جمموعة تارة من املؤ ا ارات العاملية املعتمدة إىل جانب خطة عام ،2030
مع الرتكيز على اهلدفني  2و 5من أهداف التنمية املسا ااتدامة ،يف سا ااياق مشا اااركة اللجنة لدعم التنفيذ الذي تقوده
البلدان خلطة عام .2030
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وسيتما ى الرصد واإلبالغ اللذان تضطلع هبما اللجنة بشأن تنفيذ اخلطوط التوجيهية مع املبادئ املتفق عليها يف
"اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية" ،وسيضمنان أن تكون
العمليات )1( :تسااتند إىل حقوق اإلنسااان؛ ( )2وتعزز املسااائلة يف صاافوف صااانعي القرار؛ ( )3وتتساام ابملشاااركة
وتش ا اامل مجيع أص ا ااحاح املص ا االحة واملس ا ااتفيدين ،مبن فيهم الفئات األض ا ااعف؛ ( )4وتتس ا اام ابلبس ا اااطة ،وكذلك
ابلش اامول والدقة واملالءمة من حيث التوقيت ،وتتض اامن مؤ ارات حتدد التأثريات والعمليات والنتائج املتوقعة؛ ()5
وتستفيد من النُظم القائمة.
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وابلتش ا اااور مع أص ا ااحاح املص ا االحة املعنيني ،تُش ا ااجع احلكومات على حتديد املؤ ا ا ارات اخلاص ا ااة ابلس ا ااياق اةدد،
واسا ااتنهاض اهلياكل اإلقليمية واةلية لإلبالغ بشا ااأن هذه املؤ ا ارات ،والقيام عند االقتضا اااء ،إبنشا اااء نُظم للرصا ااد
واإلبالغ أو تعزيز النظم القائمة مبا يتما ا ا ا ااى مع أفض ا ا ا اال املمارس ا ا ا ااات والدروس املس ا ا ا ااتفادة من أجل تقييم كفاءة
الس ا ااياس ا ااات واألنظمة وفعاليتها وتنفيذ اإلجراءات التص ا ااحيحية املناس ا اابة يف حال وجود أر س ا االبية أو فجوات.
أتثرا ابجلوع وسااوء التغذية – وخاصااة النساااء والفتيات  -وإعداد األدلة
وتتساام املشاااركة اهلادفة لأل ااخا األ ااد ً
الفنية ال سهلة االستخدام ،ابألمهية من أجل تكييف النُهج املعتمدة مع السياقات اةلية .وتُشجع احلكومات على
اس ا ا ااتخدام ُرج الرص ا ا ااد والتقييم القائمة على العلوم واألدلة ،اليت تركز على معرفة األمور اجملدية والتكيف من أجل
حتقيق أفضل النتائج.
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