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 مقدمة – 1 اجلزء

 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1
والفتيات أمر ابلغ األمهية من أجل حتقيق رؤية جلنة األمن الغذائي  النســاءاملســاواة بني اجلنســني ومتكني  ضــمان إنّ  -1

املســـــاواة بني تكتســـــي و  .العاملي (اللجنة) املتمثلة يف القضـــــاء على اجلوع وضـــــمان األمن الغذائي والتغذية للجميع
يف ســـياق األمن  اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كافٍ أمهية أســـاســـية ابلنســـبة إىل والفتيات  النســـاءاجلنســـني ومتكني 
كما أ�ما يعتربان أمرًا ال غىن عنه لتحقيق مجيع أهداف التنمية املســــــــتدامة الواردة يف خطة التنمية   الغذائي الوطين.
 .2030املستدامة لعام 

ومن أجل حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس، أقّرت اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني اليت ُعقدت يف أكتوبر/تشرين  -2
ستسفر عن خطوط توجيهية طوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة  عملية يف جمال السياسات 2019األول 

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

التنمية املســـــتدامة من خالل  لتحقيقوالفتيات  النســـــاءاجملتمع الدويل أبمهية املســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني  وقد أقرّ  -3
 ).5(اهلدف  2030اعتماد املساواة بني اجلنسني كهدف قائم حبد ذاته يف خطة التنمية املستدامة لعام 

. ومع ذلك، وبســــــــــبب كوكب األرض  مجيع ســــــــــكانإلطعام  ألغذيةالعاملي ما يكفي من ا الغذائينظام الينتج حالًيا  -4
يف  الذين يعيشون يف املناطق الريفية واحلضرية على السواء جمموعة من التحد�ت، يفشل عدد متزايد من األشخاص

تلبية احتياجاهتم يف و  عنصـــرًا من عناصـــر احلق يف مســـتوى معيشـــي مناســـب، بوصـــفه إعمال حقهم يف الغذاء الكايف
يف الكثري  تعاين النســـــاء والفتيات ، على نوع اجلنسنيلتمييز وعدم املســـــاواة القائمل نتيجةو اليومية الغذائية والتغذوية. 

إىل تفاقم عدم  19-جائحة كوفيد أّدتوقد  أكثر من غريهن من الســـــــــــكان من اجلوع وســـــــــــوء التغذية. من األحيان
ويف هذا الســـياق العاملي احلافل ابلتحد�ت،  1بشـــكل غري متناســـب على النســـاء والفتيات. أثّراملســـاواة، األمر الذي 

معاجلة عدم املساواة بني اجلنسني وضمان حقوق النساء والفتيات أمرًا ملًحا وأكثر أمهية من أي وقت مضى من  تعدّ 
 والتغذية للجميع.أجل حتقيق األمن الغذائي 

واألمن  ومتكني النســــاء والفتيات بني املســــاواة بني اجلنســــنيالقائمة من األدلة الروابط اإلجيابية  متناميةوُتظهر جمموعة  -5
 مســتوىأحد أكثر الطرق فعالية لتحســني النتائج احملققة على والفتيات  النســاءدعم متكني  يشــّكلو الغذائي والتغذية. 

ا، وخيفّ للمرأة بل التغذية، ليس فقط  من ســــوء التغذية  ض كذلك معدل وفيات الرضــــع وحيدّ جلميع أفراد األســــرة أيضــــً
ســـــــــوء التغذية بني األجيال، إضـــــــــافة إىل إيالء اهتمام خاص  دوراتلدى األطفال، مما يســـــــــاعد ابلتايل على كســـــــــر 

 حلوامل واملرضعات. لنساء الالحتياجات الغذائية ل

 ومتكني النســـاء والفتيات أمرين ضـــروريني للحد من الفقر، وحتقيق النمو االقتصـــادي، وتُعد املســـاواة  بني اجلنســـني -6
تغّري املناخ والتكّيف معه، ومحاية النظم اإليكولوجية،  حّدة وإدارة املوارد الطبيعية بطريقة مســـــــتدامة، والتخفيف من

ابًيا بز�دة اإلنتاج وحتســـــــني الكفاءة يف ويرتبط حتقيق املســـــــاواة بني اجلنســـــــني ارتباطًا إجيوصـــــــون التنوع البيولوجي. 
                                                           

. حتويل النظم الغذائية من أجل حتقيق األمن الغذائي وحتســــني التغذية وتوفري أمناط غذائية صــــحية ميســــورة 2021 حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 1
اليونيســــف) وبر�مج الكلفة للجميع. منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (املنظمة) والصــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (

 .2021ومنظمة الصحة العاملية. األغذية العاملي 

https://doi.org/10.4060/cb4474ar
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 صــغرية النطاقاليف الزراعة  النســائييف ســياق يزيد فيه احلضــور  2الزراعةقطاع ذلك  يف مبا - العديد من القطاعات
ا ال يزاالن يقوضـــــــــــان األداء هبعدم املســـــــــــاواة يف الوصـــــــــــول إىل املوارد والتحكم التمييز و يف حني أن  -واألســـــــــــرية 

الة بوصــــــفهن ي النســــــاء أدوارًا فعّ دون املســــــتوى املمكن بلوغه. وتؤدّ  3ي إىل نتائج اقتصــــــاديةمما يؤدّ االقتصــــــادي، 
عناصــــــــــــــر فاعلة يف النظم الغذائية كمزارعات ومنتجات وجمهزات واتِجرات وعامالت أبجر ورائدات أعمال على 

 طول سالسل القيمة.

وعدم دة ومتقاطعة من التمييز  متعدّ واجهن أشــكاًال يوالفتيات  النســاءورغم التقدم احملرز على مدى عقود، ال تزال  -7
من خالل حتد�ت عديدة تشــــــــــــمل العوائق اليت تعرتض عمليات صــــــــــــنع القرارات؛ تجّلى ت، 5يف العامل 4املســــــــــــاواة

عدم املساواة يف الوصول إىل املوارد اإلنتاجية الرئيسية واألصول  ؛6والتعّرض للعنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس
والوصــــــول احملدود إىل خدمات الصــــــحة اجلنســــــية  ؛هاوالتحكم في، والتكنولوجيات واخلدمات والفرص االقتصــــــادية

 عرتف هبا يف عن املســــــــــؤوليات غري املتوازنة وغري املضــــــــــًال فوإىل احلماية االجتماعية،  7واإلجنابية واحلقوق اإلجنابية
يف انعدام األمن الغذائي وســــــــــــوء  التحد�توتســــــــــــاهم مجيع هذه  .املأجورةغري ة املنزلي واألعمالق ابلرعاية يتعلّ  ما

التوافر والوصــــــــــول واالســــــــــتخدام  أي :لألمن الغذائي ركائز خمتلفةبشــــــــــكل ســــــــــليب على يؤثّر  األمر الذي، التغذية
املرأة  اضــــــطالع، وحيّد من الشــــــمول واالبتكار واالســــــتدامة يف الُنظم الغذائية حتول دونعوائق  ويوّلد، واالســــــتقرار

هذه التحد�ت ويقّدم نقاط دخول  3اجلزء ســــــــــــتكشــــــــــــف بشــــــــــــكل متســــــــــــاٍو. ويفاعل ومينعها من االنتفاع  بدور
 اسرتاتيجية للتغيري.

 أهداف اخلطوط التوجيهية 1-2
من اخلطوط التوجيهية يف دعم الدول األعضـــــاء والشـــــركاء يف التنمية وأصـــــحاب املصـــــلحة  الرئيســـــي يكمن اهلدف -8

، يةقياد مناصـــــــبوتوليهن  والفتيات ومتكينهن النســـــــاءاآلخرين من أجل االرتقاء ابملســـــــاواة بني اجلنســـــــني وحقوق 
، وذلك يف إطار ع أشــكالهجبمي كجزء من اجلهود املبذولة للقضــاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وســوء التغذية

 يف سياق األمن الغذائي الوطين. الكايفغذاء الالسعي إىل اإلعمال املطرد للحق يف 

دة والدروس تســــتند إىل املمارســــات اجليّ على مســــتوى الســــياســــات ر اخلطوط التوجيهية توجيهات ملموســــة وســــتوفّ  -9
واحللول املبتكرة. وهتدف إىل  للمنظور اجلنســـــاين،املراعية والتدخالت  ،8املســـــتفادة بشـــــأن تعميم املنظور اجلنســـــاين

طر القانونية والســـــياســـــاتية والرتتيبات حتســـــني األُ و ، ملســـــاواة بني اجلنســـــنيا يراعيحتويلي  9املســـــامهة يف اعتماد �ج

                                                           
من قرار اجلمعيــة العــامــة لألمم املتحــدة  20احملــاصـــــــــــــــيــل والغــاابت ومصــــــــــــــــايــد األمســاك والثروة احليوانيــة وتربيــة األحيــاء املــائيــة. الفقرة  تشـــــــــــــــمــل الزراعــة  2

A/RES/74/242. 
3 The cost of the gender gap in agricultural productivity  وبر�مج األمم املتحـدة للبيئة ، هيئـة األمم املتحـدة للمرأة وجمموعـة البنـك الـدويل

 .2015بر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، 
االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا جلنة وضع املرأة و  ؛2018هتا الثانية والستني عام االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا جلنة وضع املرأة يف دور  4

 .2020يوليو/متوز  17؛ وقرار جملس حقوق اإلنسان الصادر يف 2019عام  يف دورهتا الثالثة والستني
 .1، املادة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة. 1979األمم املتحدة،  5
 .2018 ،االستنتاجات املتفق عليها اليت اعتمدهتا جلنة وضع املرأة يف دورهتا الثانية والستني من 25الفقرة  6
 .2019، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أكتوبر/تشرين األول A/RES/74/2قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  7
 واالجتماعي.اجمللس االقتصادي الصادرة عن  1997/2 ستنتاجات املتفق عليهاالتعميم املنظور اجلنساين يف ايعّرف  8
9  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/079/05/PDF/N2107905.pdf?OpenElement-dds-https://documents  

https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2015/Costing%20Gender%20Gap_Launch.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-AR.PDF
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-AR.PDF
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/63/Conclusions-63-AR-FINAL.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/63/Conclusions-63-AR-FINAL.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/63/Conclusions-63-AR-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-AR.PDF
https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/62/CSW-Conclusions-62-AR.PDF
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/82/PDF/N1931182.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/82/PDF/N1931182.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/079/05/PDF/N2107905.pdf?OpenElement
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ة اليت املؤســــســــية واخلطط والربامج الوطنية، وتعزيز الشــــراكات املبتكرة وز�دة االســــتثمارات يف املوارد البشــــرية واملالي
 والفتيات. النساءتؤدي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 

والفتيات وخطط  النســاءاملســاواة بني اجلنســني ومتكني  يف ســياســاتاالتســاق تعزيز وهتدف اخلطوط التوجيهية إىل  -10
حول األوضاع والتجارب  هاونشر تعزيز التدابري السياساتية املتآزرة. ويساعد إعداد األدلة و األمن الغذائي والتغذية، 

املتنوعة للنســــــــاء والفتيات والرجال والفتيان، واالعرتاف ابلفرص والقيود والنتائج املتمايزة يف ســــــــياق األمن الغذائي 
وز�دة الوعي ودعم االســــــــــــــتجــاابت املنــاســــــــــــــبــة، مبــا يف ذلــك  االجتمــاعيــة التمييزيــة األعرافوالتغــذيــة، على تغيري 

 .ألهدافاحملددة ا لسياسات والربامجا

، كافة  تو�تالتوجيهية يف تســــريع اإلجراءات اليت يتخذها مجيع أصــــحاب املصــــلحة على املســــوســــتســــاهم اخلطوط  -11
، كجزء 2030يف ذلك منظمات املزارعني واملنظمات النســـائية، من أجل حتقيق رؤية اللجنة وأهداف خطة عام  مبا

ة اليت تؤديها ). ونظرًا إىل األدوار املهمّ 2030-2020من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التنمية املســــــــــــــتدامة (
، على املســــــتوى األســــــريالزراعة والنظم الغذائية والزراعة األســــــرية ويف األمن الغذائي والتغذية  والفتيات يف النســــــاء

ا يف تنفيذ خطط عمل عقود األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية (  -2016ســـــــتســـــــاهم اخلطوط التوجيهية أيضـــــــً
النظم  إصـــــالح)، و 2028-2019)، والزراعة األســـــرية (2028-2018)، واملاء من أجل التنمية املســـــتدامة (2025

 .)2030-2021( اإليكولوجية

 ومستخدموها املستهدفونالطوعية طبيعة اخلطوط التوجيهية  1-3
 .طوط التوجيهية طوعية وغري ملزِمةاخل إنّ  -12

، ةوالدولي ةالوطني القواننيتفســريها وتطبيقها مبا يتماشــى وااللتزامات القائمة مبوجب  لغرضاخلطوط التوجيهية أعّدت  -13
ر الواجبة التطبيق.  اإلقليميةو  اللتزامات الطوعية مبوجب الصـــكوك الدوليةل إيالء االعتبار الواجبمع  وينبغي أّال يُفســـّ

قانونية قد تكون الدول خاضــــعة هلا مبقتضــــى  شــــيء يف هذه اخلطوط التوجيهية على أنه يقّيد أو يقّوض أي التزامات
 القانون الدويل، مبا يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى حلقوق اإلنسان.

وينبغي  واملقصـــود من هذه اخلطوط التوجيهية هو أن يتم تفســـريها وتطبيقها وفًقا للنظم القانونية الوطنية ومؤســـســـاهتا. -14
البلدان وعلى املســــــــتويني اإلقليمي والعاملي، مع مراعاة الظروف والقدرات ومســــــــتو�ت التنمية الوطنية تنفيذها داخل 

 ولو�ت الوطنية.املختلفة واحرتام السياسات واأل

، وتدعم، املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت هتدف إىل التصدي جلميع أشكال التوجيهية ل هذه اخلطوطوتكمّ  -15
وجه  على تستند توجيهات اللجنةعلى األمن الغذائي والتغذية. و سليب فه من أثر ملا ختلّ والفتيات  النساء التمييز ضد

 .قوم بدجمهااخلصوص إىل الصكوك القائمة املعتمدة بشأن هذا املوضوع يف سياق منظومة األمم املتحدة، وت

مجيع أصــــــــحاب املصــــــــلحة الذين يشــــــــاركون يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية إىل هذه اخلطوط التوجيهية  توجهوت -16
 اخلطوط التوجيهية يف املقام األول وتتوّجه. يةمناصــب قياد نوتوليه النســاء والفتياتواملســاواة بني اجلنســني ومتكني 

إذ إن هدفها  من أجل املســــــاعدة يف تصــــــميم الســــــياســــــات العامة وتنفيذها،كافة احلكومات على املســــــتو�ت   إىل
الوطنية واإلقليمية والعاملية. احمللية و على املســتو�ت  هاوفيســياســات القطاع العام  بني تعزيز االتســاقاألســاســي هو 
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مة ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف املناقشات السياساتية وعمليات تنفيذ السياسات. كما أ�ا قيّ 
 وهذه اجلهات الفاعلة هي:

 احلكومات؛ )أ(

 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا؛ )ب(

، مبا يف ذلك املنظمات النســائية ومنظمات املزارعني وصــغار منتجي الدولية واحمللية اجملتمع املدينمنظمات و  )ج(
والشــــــــــــــباب ال املنزليني والريفيني والزراعيني العماليت تشــــــــــــــمل ونقاابت العمل والرابطات املهنية، األغذية، 

 والشعوب األصلية؛

 ؛، واملصارف التجاريةتوسطة احلجماملالصغرية و املتناهية الصغر و  املؤسساتوالقطاع اخلاص، مبا يف ذلك  )د(

 اجلامعات؛املؤسسات التعليمية، مبا يف ذلك واملنظمات البحثية و  )ه(

 ؛واإلقليمية املؤسسات املالية الدوليةو  والعمل اإلنساين، ووكاالت التنمية )و(

 واملؤسسات اخلريية. )ز(
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 املبادئ الرئيسية اليت تستند إليها اخلطوط التوجيهية - 2 اجلزء

تطبيقها ابالتساق مع الصكوك التالية بقدر ما تكون ذات صلة  جيرييكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف أن  -17
 وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أقّرت هبا و/أو أيّدهتا: ،وقابلة للتطبيق

 )؛2015( 2030خطة التنمية املستدامة لعام  •
تعميم املنظور اجلنســـاين يف مجيع  - AC 1997/2اســـتنتاجات اجمللس االقتصـــادي واالجتماعي املتفق عليها و  •

 ؛السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة
 ؛1948اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام  الذي -العاملي حلقوق اإلنسان اإلعالن و  •
 ؛العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو  •
 ؛العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسيةو  •
 ؛34 العامة التوصية، مبا يف ذلك تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةوا •
 واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ •
 واتفاقية حقوق الطفل؛ •
 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة  •
 ؛2007سبتمرب/أيلول  13، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةو  •
ســــــــــــــبتمرب/أيلول  28، إعالن األمم املتحدة بشــــــــــــــأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةو  •

 ؛2018
 ؛1951يوليو/متوز  28واتفاقية األمم املتحدة اخلاصة بوضع الالجئني،  •
 واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ •
 ؛183و 156و 111و 100واتفاقيات منظمة العمل الدولية  •
 ؛2009يونيو/حزيران  17، شأن املساواة بني اجلنسني يف صميم العمل الالئقبالعمل الدولية قرار منظمة و  •
 8، واإلنصـــــــــاف يف األجور ومحاية األمومةعزيز املســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني تقرار منظمة العمل الدولية بشـــــــــأن و  •

 ؛2008 األولديسمرب/كانون 
 ؛2417و 1325جملس األمن رقم  ارار وق •
 ؛، ومؤمترات استعراضهما1995إعالن ومنهاج عمل بيجني، و  •
 ، وبر�مج عمله ومؤمترات استعراضه.1994ملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وا •

والتوجيهات ذات الصلة الواردة ، هتاعمل األجهزة الدولية األخرى ووال� إىلاالستناد وترمي اخلطوط التوجيهية إىل  -18
 ما يلي: مبا يف ذلك وإىل تكميلها، يف منتجات سياساتية أخرى

 ينطو اخلطوط التوجيهيــة الطوعيــة لــدعم اإلعمــال املطرد للحق يف غــذاء كــاٍف يف ســــــــــــــيــاق األمن الغــذائي ال •
 ؛)2004(

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغاابت يف سياق األمن  •
 ؛)2012(الغذائي الوطين 

 )؛2015( إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةو  •

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/061/88/PDF/N1606188.pdf?OpenElement
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 ؛)2015( غذائيةة والينظم الزراعالمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار الرشيد يف و  •
صــــــــغرية النطاق يف ســــــــياق األمن الغذائي الاخلطوط التوجيهية الطوعية لضــــــــمان اســــــــتدامة مصــــــــايد األمساك و  •

 ؛2015، والقضاء على الفقر
 ؛)2017(اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية و  •
 ؛)2021( التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العامليخلطوط وا •
 مجيع التوصيات السياساتية اليت أقّرهتا اللجنة.و  •

 واملبادئ األساسية اليت تقوم عليها اخلطوط التوجيهية هي كاآليت:

إّن حتقيق  .يف ســــــــــياق األمن الغذائي الوطين كافٍ لحق يف غذاء  ملطرد لعمال ااإلااللتزام حبقوق اإلنســــــــــان و  -19
اليت هي حقوق  والفتيات أمر أســــــاســــــي من أجل إعمال حقوق اإلنســــــان النســــــاءاملســــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني 

مبا يف  وتتماشى هذه اخلطوط التوجيهية مع الصكوك الدولية واإلقليمية وتستقي منها، .مرتابطة وغري قابلة للتجزئة
  ذلك أهداف التنمية املستدامة اليت تتناول حقوق اإلنسان.

ينبغي للدول أن و  ت.والســـياســـات واملمارســـاالقوانني أي شـــخص للتمييز مبوجب ينبغي أّال خيضـــع  .عدم التمييز -20
النساء  حقوق اإلنسان، مع اإلقرار ابالختالفات بنيجبميع تمتع لللنساء والرجال املساواة يف احلقوق بني اتضمن 

 10.حسب االقتضاء ،العمليةهتدف إىل تسريع املساواة ومؤقتة دة تدابري حمدّ  والرجال واختاذ

والفتيات، واالعرتاف هبن  النســاءمتكني  دعمتســتند اخلطوط التوجيهية بشــكل كامل إىل  والفتيات. النساءمتكني  -21
وترتكز اخلطوط التوجيهية إىل العالقة اإلجيابية بني متكني  كصــــــــــــــاحبات حق وجهات فاعلة يف التغيري وقائدات.

ابختاذ إجراءات هتدف إىل ضـــــــمان اســـــــتقاللية  كذلك  وتوصـــــــي والفتيات وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. النســـــــاء
عملية  شـــــاركن بطريقة نشـــــطة وهادفة يفيلكي ، ، بشـــــكل فردي ومجاعيودورهن كعناصـــــر فاعلةوالفتيات  النســـــاء

ين خياراهتن االســـــــــــــرتاتيجية اليت تؤثر على حياهتن وذلك من أجل أن يتحكمن يف حياهتن ويقوّ ، القراراتصـــــــــــــنع 
 وسبل عيشهن.

ز اخلطوط التوجيهية تطبيق الُنهج التحويلية املراعية للمساواة تعزّ  الُنهج التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني. -22
إىل  للمرأةمبا يف ذلك النفاذ احملدود  –عدم املســاواة بني اجلنســني أعراض كًال من   تعاجلتعرتض و  بني اجلنســني اليت

اهليكلية لعدم املســـاواة بني اجلنســـني املتجذرة يف  واألســـباب – األراضـــي واخلدمات املالية واملوارد اإلنتاجية األخرى
ا حتديد  يعين تعزيز التغيري املراعي للمســــــــــــــاواة بني اجلنســــــــــــــني وإن. األبويةواهليـاكل الُنظم  الفرص الفريدة أيضــــــــــــــً

 حتقيقبغية  املتكافئةغري  وعالقات القوة التمييزية على املعايري اجلنســــــــــــانية اتإدخال تغيري من أجل واســــــــــــتحداثها 
  استدامة األمن الغذائي والتغذية للجميع.

الســياســاتية طر األُ  عزيزوتالتوجيهية يف حتســني  اخلطوطتســاهم والقانوين واملؤســســي.  ايتالســياســاالتســاق تعزيز  -23
والفتيات يف اجلوانب املتعلقة  النساءز االتساق يف تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني القانونية واملؤسسية اليت تعزّ و 
ومنع اآلاثر  ،ب االزدواجية وختفيف املخاطرذلك على تعزيز أوجه التآزر وجتنّ وســيســاعد ألمن الغذائي والتغذية. اب

 .أو جمال قانوين آخر ىخر سياسة أغري املقصودة أو املتناقضة من سياسة أو جمال قانوين إىل 

                                                           
 .التمييز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال من  5و 2املاداتن  10
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ز اخلطوط التوجيهية التحليالت واإلجراءات اجلنســــــــــانية تعزّ  دة الســــــــياق.التحليالت والُنهج اجلنســــــــانية احملدّ  -24
تنوّع التجارب  اليت تراعيو  -النمطية  والنماذجاليت تتجّنب أوجه التعميم  –دة الســياق الشــاملة والتشــاركية احملدّ 

وأتثريه على العالقات واألدوار  ةواإلقليمي ةالوطنيو  على املســتو�ت احمللية الســياقو  اليت تعيشــها النســاء والفتيات
 واملعايري اجلنسانية.

والفتيـات غالبًـا ما يعـانني من  النســــــــــــــاءالتوجيهيـة أبن  اخلطوط تقرّ  دية القطاعات والنهج املتعدد األبعاد.تعدّ  -25
التوجيهية  اخلطوط شـــــجعتو . لديهن ر على األمن الغذائي ونتائج التغذيةؤثّ ت دة ومتقاطعة من التمييزأشـــــكال متعدّ 

األصــليني جمتمعات الســكان إىل ، وال ســيما ابلنســبة كافلةد األبعاد يعاجل أوجه احلرمان املرتابطة واملتمتعدّ  اتباع �ج
 شات واحملرومات األكثر تضررًا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.والنساء املهمّ 

، تدعم ةهج التحويليإىل جانب النُ  دة األهداف.تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــــــاين ابالقرتان مع اإلجراءات احملدّ  -26
والتدخالت، مع االعرتاف يف الوقت ذاته  اخلطوط التوجيهية تعميم مراعاة املنظور اجلنســـــاين يف مجيع الســـــياســـــات

 ترّكزحمددة األهداف  بتدخالتتطلب اســتكمال تعميم مراعاة املنظور اجلنســاين يحتقيق املســاواة بني اجلنســني  أبنّ 
 والفتيات. النساءبشكل خاص على 

اختاذ قرارات مســــتنرية، وتطوير  اليت متّكناألدلة الســــليمة إىل التوجيهية اخلطوط  ســــتندت .النهج القائم على األدلة -27
 ظم قائمة على األدلة للرصد والتقييم، وبلورة استجاابت وسياسات فعالة.نُ 

طر التوجيهية السياسات واألُ  اخلطوط شّجعت .القواننيسّن و  السياسات وضع اتالشمولية واملشاركة يف عملي -28
جلميع النســــاء  واهلادفةشــــاركة الكاملة واملتســــاوية امل على أســــاسرتم حقوق اإلنســــان جلميع األفراد حتاليت القانونية 

الكاملة متكني املشاركة  نّ وإ. القوانني وتنفيذهاسّن حترتم يف الوقت نفسه التنوع يف إعداد السياسات و و والفتيات، 
، مبا يف ذلك نســــــاء الشــــــعوب األصــــــلية 11والفتيات على اختالف مشــــــارهبن للنســــــاء هاوتعزيز  املتســــــاوية واهلادفةو 

واحلركات واملنظمات اليت تقودها النســـــــــــــاء، مبا يف ذلك منظمات حقوق املرأة  نســـــــــــــاء والفتيات ذوات اإلعاقة،وال
هداف األاســـتجابة ضـــمان من أجل أمرًا ابلغ األمهية  نيشـــّكالال اهلامشـــية والضـــعيفة، الســـياقات االجتماعية، يف 

 .االجتماعي اإلقصاءأيًضا وسيلة اسرتاتيجية للتغلب على يتيحان بل ، فحسب ألولو�هتنّ املوضوعة للسياسات 

 اتتقّر اخلطوط التوجيهية أبمهية توطيد التعاون والشـــــراك التعاون والشــــراكة بني أصــــحاب املصــــلحة املتعددين. -29
 يف  حلفاءفهم صـــــبو  والقادةة غري التقليدي مع اجلهات الفاعلة شـــــاركةوامل بني أصـــــحاب املصـــــلحة املتعددين لةاالفع

العمليات الرامية إىل النهوض ابملســـــاواة بني اجلنســـــني ومتكني النســـــاء والفتيات يف ســـــياق األمن الغذائي والتغذية. 
إعطاء تشمل  واملساءلة قواعد شفافة للمشاركة وجود ،وتتطّلب الشراكات الفعالة، مبا يف ذلك مع القطاع اخلاص

 ضما�ت لتحديد التضارب احملتمل يف املصاحل وإدارته.

  

                                                           
11  https://undocs.org/A/C.3/76/L.45/Rev.1 

https://undocs.org/A/C.3/76/L.45/Rev.1
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 القضا� والتحد�ت والسياسات والُنهج االسرتاتيجية - 3اجلزء 

 3اليت تنطبق على مجيع أقسام اجلزء  التوصيات الشاملة 3-1
 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -30

، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنســــــــــــــان، مع ةوالدولي ةالوطني القواننيمبوجب تنفيذ االلتزامات القائمة تعزيز  )1(
 إيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك الدولية واإلقليمية السارية. 

لفائدة ، ســّنهاأو هذه التشــريعات أو تعزيز  ،ز عدم التمييز واملســاواة بني اجلنســنيتشــريعات تعزّ  طبيقتو  )2(
 .مشارهبنّ  مجيع النساء والفتيات على اختالف

، النساء والفتياتحقوق  ضمان محايةمن أجل  املساواة يف الوصول إىل العدالة واملساعدة القانونيةضمان و  )3(
 يف املناطق الريفية واحلضرية واملرياث واخلدمات املالية. ملمتلكاتاب القضا� املتعّلقة بشأنمبا يف ذلك 

دعم الفئات األشــد من أجل ، حيثما كان ذلك ممكًنا، 12اهلادفةلحماية االجتماعية لتدابري  وجود ضــمانو  )4(
 يف أوقات الضعف وحاالت الطوارئ واألزمات املمتدة.حىت ا، مبا يف ذلك النساء والفتيات، فقرً 

التمييز بني اجلنســـني على مجيع مســـتو�ت النظام القائمة على االجتماعية والثقافية  ألعرافل التصـــديو  )5(
تشـــــجيع  من خاللوذلك اليت تدمي عدم املســـــاواة بني اجلنســـــني يف ســـــياق األمن الغذائي والتغذية،  الغذائي

ة غري التقليدياجلهات الفاعلة  املشـاركة مع التحويلية املراعية للمسـاواة بني اجلنسـني، مبا يف ذلك تطبيق الُنهج
من أجل حتقيق املســـاواة بني اجلنســـني، جيب أن ينتقل التحول و حلفاء يف عمليات التغيري. بوصـــفهم  والقادة

 .على السواء الرمسيةو الرمسية غري جماالت احلياة  وأن يشمل الُنظميمن التغيري الفردي إىل التغيري 

 غذيةواأل الزراعة يقطاع، مبا يف ذلك تعميم املنظور اجلنســـــاين عرب خمتلف القطاعات ذات الصـــــلةتعزيز و  )6(
 والفتيات ومتكينهن وخيلق قوة دافعة ملعاجلة النساءمشاركة يدعم ذلك ، إذ إن على مجيع املستو�ت احلكومية
 .ذات الصلة املسائلعدم املساواة عرب جمموعة من 

 مبا يلي: القيامالتنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من و  -31

متلكها اليت  للجنســـــــنيهج التشـــــــاركية والشـــــــاملة التحليالت والنُ  على أســــــاس هاوتنفيذتصــــــميم تدخالت  )1(
مراعاة الظروف والقدرات ومســـــــــــــتو�ت التنمية الوطنية املختلفة واحرتام ، مع بلدكل واخلاصـــــــــــة بالبلدان 

 .السياسات واألولو�ت الوطنية

ســــــرتاتيجيات االعمليات و اليف  ومشـــــاركني وجهات فاعلة مشـــــاركة الرجال والفتيان كحلفاء رص علىواحل )2(
ل الناجح لعالقات القوة يلتحو امن أجل ضرورية الفعالة مشاركتهم ف. لمساواة بني اجلنسنياملراعية لالتحويلية 

 يالذكور اجلانب تعزيز وينبغي كذلك واملؤســــــــــــــســــــــــــــات واهلياكل االجتماعية التمييزية. والُنظم غري املتكافئة 
 .بقدر أكرب ز املساواة بني اجلنسنيلسلوكيات اإلجيابية اليت تعزّ ا إبرازو اإلجيايب 

                                                           
التوصــــية رقم . و بشــــأن التغطية الصــــحية الشــــاملة 2019أكتوبر/تشــــرين األول  10يف  عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة الصــــادر A/RES/74/2 القرار 12

 .2012الصادرة عن منظمة العمل الدولية،  للحماية االجتماعيةبشأن األرضيات الوطنية  202

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/311/82/PDF/N1931182.pdf?OpenElement
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ar.pdf
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 العمر واإلعاقة واملتغريات األخرىو  نوع اجلنس ســــــبحبالبيا�ت املصــــــنفة  واســــــتخدام وحتليل جتميعو  )3(
حصـــــــاءات واملؤشـــــــرات املراعية للمســـــــاواة بني فضـــــــًال عن اإلللتمييز  واملتقاطعةاملتعددة ألشـــــــكال املرتبطة اب
 .مبا يعكس املعارف األصلية واحمللية احلالية والتقليدية للرجال والنساء ،بصورة منتظمة اجلنسني

من امللكية والتحكم  املزيد دعمواليت ت بني اجلنسني اليت حتقق املساواةكثر استدامة األغذائية الظم نُ التعزيز و  )4(
 إنتاج أغذية مناسبة وصحية وأبسعار معقولة. تؤدي إىليف اإلنتاج، و ني احمللي

، مدعومة اباللتزام الســياســي والســياســات العامة اليت والبشــرية الكافية والفنيةوارد املالية وجود املضــمان و  )5(
ســــــــــياســــــــــات وبرامج ب مصــــــــــحوبة اجتماعية واقتصــــــــــادية وثقافيةتغيريات  إلحداثبيئة مواتية  تشــــــــــجع قيام

للجنسني، املراعية  وضع امليزانياتتدابري لدعم اختاذ ينبغي و . نسنيللمساواة بني اجلمراعية دة ومؤسسات حمدّ 
 .عند اإلمكانوتنفيذها، 

 والفتيات وتغذيتهنّ  للمرأةاألمن الغذائي  3-2
 القضا� والتحد�ت  3-2-1

 عدم املساواة بني اجلنسني يف احلصول على األغذية املغّذية وتوزيعها
منه لدى والفتيات  النســــــــــاء لدىإن معدل انتشــــــــــار انعدام األمن الغذائي وســــــــــوء التغذية يف مجيع أحناء العامل أعلى  -32

بني  يعكس عدم املســـــاواةكما أنه ،  بســـــبب جمموعة من العوامل االجتماعية واالقتصـــــادية والبيولوجيةالرجال والفتيان 
تتناول قد  ونتيجة لذلك، 13.احلصـــــــــــــول على األغذية الكافية يفواألعراف االجتماعية والثقافية التمييزية  اجلنســـــــــــــني

 جيعلهن أكثر عرضة للجوع وسوء التغذية.  ماجودة،  أغىنأغذية و/أو  كمية أقل من األغذيةالنساء والفتيات  

 للمرأة والفتيات خالل جمرى حياهتن احملددة االحتياجات التغذوية
. ويف الكثري من هبا نضــطلعيوأنشــطة العمل اليت  نرى حياهتجمل تبًعا للنســاء والفتياتختتلف االحتياجات التغذوية  -33

 واملقرتنة ابلفقر، تمعاتاجملو احمللية تمعات اجمل العديد منبني اجلنســـــــــني الســـــــــائدة يف  املمّيزةاألعراف  األحيان، متنع
خطر ز�دة لذلك  نّ يعرضـــهو الغذائية الصـــحية واملطالبة هبا واســـتهالكها.  األمناطالوصـــول إىل  والفتيات من النســـاء

 فقر الدم ونقص التغذية والسمنة. ملعا�ة منا

احلمل أو الرضــــــــــــاعة الطبيعية وعند  فرتات خاللوتوجد لدى النســــــــــــاء احتياجات تغذوية إضــــــــــــافية، كًما ونوًعا،  -34
وتؤثر احلالة التغذوية للمرأة أثناء احلمل والرضــــــــــــــاعة  االخنراط يف عمل يتطلب جهًدا بدنًيا، مثل العمل يف املزرعة.

 الطبيعية، على احلالة التغذوية لطفلها.

 للجميع والفتيات من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية النساءمتكني 
على الســــواء،  ةيف املناطق الريفية واحلضــــري والفتيات هو طريق لتحســــني التغذية النســــاءمتكني  هناك أدلة تفيد أبنّ  -35

 .واألمّ بني متكني املرأة وصحة الطفل روابط إجيابية وبوجود 
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يف  الرجال إال أن، اوحتضــــــــــريه اوشــــــــــرائهاألغذية بعض جوانب القرارات املتعلقة إبنتاج ب املرأة تتحكم يف حني أنو  -36
يف الغالب على بعض القرارات الرئيسـية بسـبب األعراف االجتماعية وعدم املسـاواة يهيمنون العديد من اجملتمعات 

اختاذ قرارات بشـــأن تغذيتها والتمتع ابلقدرة على املســـامهة يف من  انهميكّ يف وضـــع املرأة أن تكون ينبغي و اهليكلية. 
 حتسني تغذية أسرهتا. 

وار احلالية للجنســـــــني، مع الرتكيز على دور املرأة كأم ومقدمة التقليدية للتثقيف التغذوي إىل تعزيز األد الُنهجومتيل  -37
 .الرعاية لألطفال

 السياسيات والُنهج االسرتاتيجية 3-2-2

 مبا يلي: القيامالتنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -38

 والفتياتللنســـــــاء دة احملدّ  التغذويةوتنفيذ الســـــــياســـــــات والتدخالت اليت تعرتف ابالحتياجات تصـــــــميم  )1(
وجيب أن تعرتف هذه الســــياســــات والتدخالت ابلوضــــع التغذوي للنســــاء والفتيات  .حياهتن مبجرىاملرتبطة و 

ألكثر إســــــناد األولوية للتدابري اليت تســــــتهدف الفئات ا نبغيوأن تســــــاهم يف حتســــــينه. وي ،حياهتن خالل جمرى
   ضعًفا من الناحية التغذوية، مثل النساء احلوامل واملرضعات (ال سيما خالل األ�م األلف األوىل لألم والطفل).

وتشــجيع اتباع �ج منســق ومتكامل يف جمال الســياســات من أجل احلد بشــكل فعال من عدم املســاواة  )2(
 يعد. و ، ومتكني النســـاء والفتيات، وحتســـني وضـــعهن التغذوي يف املناطق احلضـــرية والريفيةبني اجلنســـني

 لتحقيق النتائج نيضــــــــروريأمرين التنســــــــيق بني القطاعات املتعددة وأصــــــــحاب املصــــــــلحة املتعددين و التعاون 
مثل الربامج الصــــحية والتعليمية والبيئية واملتعّلقة ابملياه والصــــرف الصــــحي  القطاعيةاملنشــــودة. وحتتاج الربامج 

واحلماية االجتماعية، إىل دمج املســـــــاواة بني اجلنســـــــني واالســـــــتجابة هلا يف ســـــــياق انعدام األمن  ناخاملوتغّري 
 الغذائي وسوء التغذية.

 والفتيات يف سياقات الندرة. للنساء شجيع وضع الربامج اليت تيّسر توفري األغذية املغذيةوت )3(

من أجل تعزيز  والفتيات والفتيانلنســـــــاء والرجال ل والتعليم املعارف التغذوية الكافية تشـــــــجيع وأتمنيو  )4(
 أسرهم. تغذيةو هم تعلى اختاذ خيارات اسرتاتيجية بشأن تغذي هتمقدر 

للنهوض  والفتياتالنساء ضد نوع اجلنس القضاء على العنف اجلنسي والعنف القائم على  3-3
 ألمن الغذائي والتغذيةاب

  القضا� والتحد�ت 3-3-1

 نتعرضـــــــــينســـــــــان ابحلق يف حياة خالية من العنف جبميع أشـــــــــكاله. ولكن ما زالت النســـــــــاء والفتيات إيتمتع كل  -39
القائم العنف العنف اجلنســــي و  شــــملألشــــكال عديدة من العنف اجلنســــي والقائم على نوع اجلنس يف كل بلد. وي

مظهرًا من  ويعتربان ،14واملمارســات الضــارة قتصــادياالنفســي و النســي و اجلســدي و اجل على نوع اجلنس االســتغالل

                                                           
 .تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةال 35التوصية العامة رقم يعّرف العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس يف  14

https://www.ohchr.org/ar/treaty-bodies/cedaw/general-recommendations


14 

احللقة املفرغة  انيعزز  ماكما أ�.  املظاهر القصوى لعدم املساواة بني اجلنسني وانتهاكات حقوق اإلنسان األساسية
 للفقر وانعدام األمن الغذائي.

يمكن فبطرق متعددة. اجلنس القائم على نوع و  اجلنسي والعنفوسوء التغذية انعدام األمن الغذائي  ومثة ترابط بني -40
الفرد واألسرة  اجلنس على مستوىالقائم على نوع و  اجلنسي العنفيف ز�دة  حالة األمن الغذائيتدهور  يساهمأن 

إىل ز�دة  مثل اهلوية اإلثنية أو اإلعاقة القطاعاتاملشـــــرتكة بني ميكن أن تؤدي العوامل و . 15 واجملتمع احمللي واجملتمع
اجلنس يف القائم على نوع و العنف اجلنســـــــــــي ومثة أدلة وافية توثّق  .اجلنسالقائم على نوع و العنف اجلنســـــــــــي  خطر

النســـاء والفتيات يف املناطق الريفية للعنف  وخشـــب الوقود. وميكن أن يعّرض مجع املياه 16 األغذية والزراعة قطاعي
 .غالًبا ما يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان خلطر العنفو اجلنس. اجلنسي والعنف القائم على نوع 

والعاطفية والعقلية والنفســــية لصــــحة اجلســــدية ل شــــديد القائم على نوع اجلنس إىل تقويضو العنف اجلنســــي  ؤدييو  -41
بقدرهتن على االســـــــــــتفادة من الفرص من أجل ز�دة  األمر الذي يضـــــــــــرّ  ،والفتيات النســـــــــــاءوالكرامة والرفاه لدى 

 ن النوعان منومع ذلك، غالًبا ما يبقى هذا .ويقّوض حقهن يف حياة جّيدةاملســــــــــــــامهة يف األمن الغذائي والتغذية 
 .الصمتالعار و بثقافة  نيالعنف حماط

 االسرتاتيجية السياسات والُنهج 3-3-2

مبا يف ذلك املمارســــــات  ،والفتيات النســــــاءمجيع أشــــــكال العنف ضــــــد  تدعم القضــــــاء علىينبغي للحكومات أن  -42
 ، وذلك من خالل ما يلي:، يف سياق األمن الغذائية والتغذيةالضارة

تفاقية القضــــــاء على مجيع أشــــــكال التمييز ، مبا يف ذلك االدولية القائمة والتعهدات القانونية تنفيذ االلتزامات )1(
ومنهاج عمل بيجني، ما يتطلب توفري أطر قانونية لتجرمي العنف اجلنســـــــــــي والعنف القائم على نوع  ضـــــــــــد املرأة

 .الناجياتاجلنس ومحاية 

ملنع العنف اجلنســـــــي  جديدة ولوائح وإدخال تشـــــــريعاتها، تنفيذ التشـــــــريعات الوطنية القائمة وتعزيز و  )2(
ولدى بلدان عديدة اآلن قوانني بشأن العنف املنزيل،  .احلاجة عند ماوالقائم على نوع اجلنس والتصدي هل

ولكن �درًا ما يتم حشــدها عندما تشــتد احلاجة إليها. ابلتايل، فإنه من املهم جًدا رفع مســتوى وعي الشــرطة 
االجتماعية واجلمهور ابلعنف اجلنسي والقائم على نوع  الرعايةيف الرعاية الصحية والعاملني يف  واملتخصصني

 .هذين النوعني من العنف نوحتسني آليات اإلبالغ عاجلنس، 

اجلنس ومحايتهن القائم على نوع و  اجلنسي من العنف اتالناجيوجود تدابري وخدمات لدعم وضمان  )3(
واالســـــــتثمار يف  قانوينالســـــــياق اليف  جلناةمع ا بشـــــــكل فعال عامللتل ، وكذلكاملزيد من االنتهاكاتمن 

، مثــل خطوط املســـــــــــــــاعــدة الطــارئــة واملــأوى لإلبالغليــات فعــالــة آويتطلــب ذلــك توفري  .التــدابري الوقــائيــة
فيها على الدعم  ميكن أن حتصــــــل الناجياتللخدمات  جامعةللناجيات وأطفاهلن، وضــــــمان وجود مراكز 

إشــــــــــــراكهم أيضــــــــــــًا يف عمليات لتغيري فحســــــــــــب، بل  اجلناةالالزم بطريقة متكاملة. وال يعين ذلك معاقبة 
 الضارة. واقفامليات و سلوكال

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

sector, FAO, 2018agriculture . 
 منظمة األغذية والزراعة، املرجع نفسه. 16

http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
http://www.fao.org/3/i7928en/I7928EN.pdf
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 مع وضع ُ�ج تستهدف ،األزمات منذ بدايةوسالمتهن والفتيات  النساءاستحداث تدابري لضمان أمن و  )4(
إيالء اهتمام  فضــــــًال عنتعزيز محايتهن وكرامتهن وســــــالمتهن، ل الناجيات من العنف والنســــــاء األكثر حرما�ً 

 والفتيات ذوات اإلعاقة. النساءالعنف، وال سيما لتزايد خطر  والفتيات املعرضات للنساءخاص 

اإلجراءات كافة أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، أن تتخذ  ســـــائر وينبغي للحكومات، بدعم من الشـــــركاء يف التنمية و  -43
املناسبة للقضاء على مجيع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك املمارسات الضارة، وذلك من خالل 

 :القيام مبا يلي

اليت توّلد العنف اجلنســـــــــــي والعنف  النمطية يف اجملتمع نماذجالتغيريات على األعراف وال إدخال تعزيز )1(
وجيب أن تشـــــــمل اجلهود املبذولة لبناء القدرة على الصـــــــمود، التصـــــــدي  .هماوتدمي القائم على نوع اجلنس

بني اجلنســــــــني  التمييزيةمبا يف ذلك األعراف  –لألســــــــباب اجلذرية للعنف اجلنســــــــي والقائم على نوع اجلنس 
وميكن أن تشــــــــــمل املبادرات محالت وبرامج تدريبية ترفع الوعي العام ابلعنف  والنماذج النمطية اجلنســــــــــانية.

هذه عدم التســـامح مطلًقا مع مع اجلنســـي والقائم على نوع اجلنس والتحّرش اجلنســـي والتنمر عرب اإلنرتنت، 
مثل االعرتاض على تطبيع العنف  – الذكورية اإلجيابيةب أن تعزز هذه املبادرات وجي األشـــــــــكال من العنف.

الرجال إشراك . وجيب أيًضا والقضاء على املمارسات الضارة -السلوك الذكوري  مظاهرابعتباره مظهرًا من 
 ملساواة بني اجلنسني.ا لتحقيقالتحويلية عمليات هذه اليف بصورة نشطة  والفتيان

اليت  املنظمات النســـــــــــائية واملعنية حبقوق املرأة، واحلركات االجتماعية، ومنظمات اجملتمع املدين وتقوية )2(
 هتدف إىل القضاء على العنف اجلنسي والقائم على نوع اجلنس وعلى انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.

مشاركة النساء والفتيات وإمساع صوهتن وأتدية دورهن القيادي بشكل كامل ومتساٍو وهادف  3-4
 السياسات وصنع القرارات على مجيع املستو�توضع يف جمال 

 القضا� والتحد�ت 3-4-1

قطاعني العام ال تزال مشـــــاركة املرأة يف هيئات صـــــنع القرارات الرفيعة املســـــتوى املعنية ابألمن الغذائي والتغذية يف ال -44
ابلغ األمهية  اودورها القيادي أمرً  للمرأة الفعالة شـــــــــــــاركةاملتعزيز  يعدواخلاص، منخفضـــــــــــــة يف العديد من البلدان. و 

ا ميّكنها من التأثري على الســـياســـات واالســـرتاتيجيات مملذاهتا وأســـرهتا وجمتمعها، ن الغذائي والتغذية مللنهوض ابأل
 معارفها ومصاحلها واحتياجاهتا وأولو�هتا اخلاصة.واخلطط االستثمارية ومراعاة 

ميكن أن تتأثر املشــــــــاركة يف احتادات ، على الســــــــواء الريفيةو  احلضــــــــرية يف املناطق ةاحمللي اتوعلى مســــــــتوى اجملتمع -45
ارســات واملم ،واألعراف االجتماعية ،واألدوار اجلنســانية ،املنتجني واالحتادات اجملتمعية بعالقات القوة غري املتكافئة

حد�ت أكثر حدة ابلنســـبة إىل النســـاء يف اجملتمعات الريفية بســـبب عدم كفاية فرص توميكن أن تكون ال التمييزية.
التمثيل يف عمليات صــــــــنع واالفتقار إىل فرص  ،الوصــــــــول إىل اخلدمات األســــــــاســــــــية وخدمات الدعم االجتماعي

 ل يف اجملتمع.القرارات، واستمرار النظرة التقليدية إىل دور املرأة والرج

ابألمناط الغذائية الصـــــحية ونتائج التغذية  ،إنفاق األســـــرةخيص ما  يف اتاختاذ القرار  يف عمليةاملرأة  ســـــلطةترتبط و  -46
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 .17لنفسها وألفراد األسرة اآلخريناألفضل 

ومشــاركتها بشــكل ويشــّكل العنف والتمييز ضــد النســاء والفتيات عوائق جســيمة حتول دون توّيل املرأة أدوارًا قيادية  -47
 كامل يف احلياة العامة.

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-4-2

 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -48

املناصب يف ، مثل املساواة بني اجلنسني يف عمليات صنع القرارات و تدابري التمييز اإلجيايب وتطبيقها اعتماد )1(
اإلدارية، مبا يف يف املناصــــــــب القيادية و العادل على مجيع املســــــــتو�ت ويف مجيع اجملاالت لضــــــــمان متثيل املرأة 

ذلك يف األحزاب السياسية والقطاعني العام واخلاص، وضمان املساواة بني اجلنسني يف احلصول على التعليم 
 اجليد واملشاركة يف املنظمات اجملتمعية.

يف مجيع أبعاد تصـــــميم  للنســــاء ومنظماهتن واملتســــاويني واهلادفني االخنراط واملشــــاركة الكاملنيوضـــــمان  )2(
دعم القيادة النســـــــائية من خالل التدريب مع من الغذائي والتغذية، الســـــــياســـــــات واختاذ القرارات الرباجمية لأل

 وبناء القدرات.

 تدريب على القيادة ومتويلهال تشــــــــــجيع. ويعين ذلك ومتكني الشــــــــاابت ابعتبارهن اجليل اجلديد من القادة )3(
ودعم التحاقهن ابلتعليم العايل لكي يتمكن  ،التعليم الثانويمرحلة إمتامهن  وضمان ،لفائدة النساء والفتيات

 من املشاركة يف صنع القرارات على خمتلف املستو�ت.

 مبا يلي: القيامأصحاب املصلحة املعنيني، سائر و التنمية يف شركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -49

ط الذايت ودور احلراك ، مع االعرتاف أبمهية االرتبااملنظمات النســـــــــــائية والعمل اجلماعي النســـــــــــائي عزيزت )1(
االجتماعي الرامي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء والفتيات يف جمال صنع القرارات على مجيع 

 وينبغي أن يشــــمل الدعم التمويل املباشــــر ملنظمات حقوق املرأة من أجل تولّيها أدوارًا قيادية يفاملســــتو�ت. 
ألمن الغذائي والتغذية على املســـــــتو�ت احمللية والوطنية اب العمليات الرفيعة املســـــــتوى لصـــــــنع القرارات املتعّلقة

 .والدوليةواإلقليمية 

، مبا يف ذلك بني القادة الذكور من بني اجلنســــــــني التمييزيةف والتصــــــــدي لألعراف وأوجه التحّيز واملواق )2(
 خالل ز�دة الوعي والتدريب واستحداث سياسات وخطط عمل مراعية للجنسني.

 االعرتاف ابلرعاية واألعمال املنزلية غري املأجورة والتقليل منها وإعادة توزيعها 3-5
 والتحد�ت القضا� 3-5-1

ل املر  -50 لرعــايــة واألعمــال املنزليــة غري املــأجورة اليت يف مــا يتعّلق ابة يف الكثري من األحيــان مســــــــــــــؤوليــات كبرية أتتحمــّ
ىل أدوارها اإلنتاجية. وغالًبا من يعيق ذلك قدرة املرأة على املشـــــــــــاركة يف األنشـــــــــــطة اإلنتاجية املأجورة، إتضـــــــــــاف 

                                                           
17 ?sensitive agriculture program-utcomes in a nutritionIs women's empowerment a pathway to improving child nutrition o  ،

 .2019املعهد الدويل لبحوث سياسات األغذية، 

https://www.ifpri.org/publication/womens-empowerment-pathway-improving-child-nutrition-outcomes-nutrition-sensitive
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جيري تقاســـــــــــــم الرعاية  اليف الكثري من األحيان، . و والتدريب ،والتعليم ،وعمليات صـــــــــــــنع القرارات، واحلياة العامة
  أجورة ابلتساوي.  عمال املنزلية غري املواأل

إنتاج شمل هي تو  أمرًا ابلغ األمهية ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية.املأجورة غري الرعاية واألعمال املنزلية عترب تو  -51
 أو املصـابني ملرضـىااألشـخاص ذوي اإلعاقة أو  وأاملسـنني  وأإعداد الطعام لألسـرة وإلطعام ورعاية األطفال و/أو 

غالًبا . و رفاه اإلنســــــــان واجملتمع ككللوالعديد من األنشــــــــطة األخرى الضــــــــرورية  احمللي؛ األســــــــرة واجملتمع من أفراد
 عليها.  والرفاه االقتصادات اعتمادعلى الرغم من والتقليل من أمهيتها ذه األنشطة هب االعرتافيتم  ال ما

 والفالحة، مثل الزراعة األغذيةما يتعلق إبنتاج  تكون األنشــــــــــطة اليت تقوم هبا النســــــــــاء يفويف كثري من األحيان  -52
مأجورة وغري معرتف هبا على الرغم من قيمتها االقتصــــــــــــــادية  والري وحصــــــــــــــاد احملاصــــــــــــــيل وجتهيز األمساك، غري

 اهلائلة. واالجتماعية

والفتيات الريفيات قدرًا  النساءالعديد من البلدان املنخفضة الدخل، ويف سياق البنية التحتية احملدودة، تقضي يف و  -53
، األمر الذي يؤثر ســـلًبا املياه وخشـــب الوقود لالســـتخدام املنزيل والزراعيعلى من أجل احلصـــول هائًال من الوقت 

 .18على التحاق الفتيات ابملدرسة

 والُنهج االسرتاتيجيةالسياسات  3-5-2

وسائر أصحاب املصلحة املعنيني،  واجملتمع املدين والقطاع اخلاص التنميةيف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -54
 مبا يلي: القيام

بعمل املرأة غري املأجور، مبا يف ذلك مســـــــــــامهاهتا األســـــــــــاســـــــــــية يف الزراعة وإنتاج األغذية  االعرتاف )1(
 من خالل تدابري مثل حسابه وإدراجه يف اإلحصاءات الوطنية. وتثمني قيمتهوإعدادها، وإبراز هذا العمل 

وتنفيذ ، من خالل توفري ماكن العمل ودوائر صـــــــــــنع القراراتأترتيبات عمل أكثر مرونة يف  دعم وجودو  )2(
ومن شأن ذلك أن ميّكن  سياسات فعالة مراعية للمساواة بني اجلنسني تعكس معايري منظمة العمل الدولية.

النسـاء والرجال من حتقيق توازن أفضـل بني املسـؤوليات املنزلية ومسـؤوليات الرعاية والعمل املأجور، وأن يتيح 
 .املزيد من الفرص للنساء يف مكان العمل

وغريها من املنافع االجتماعية القّيمة  شـــــــــــرتكةاملبوة األبوة و األمومة و اإلجازات املالئمة لألإاتحة  وتعزيز )3(
ا على املؤســـســـات الصـــغرية واملتوســـطة احلجم وعلى الشـــركات ، واعتمادهااملرتبطة ابألبوة . وينطبق ذلك أيضـــً

 الناشئة.

تقاســــــم عمل الرعاية وأبنه يتعّني على الرجال أتدية  وجوببوتعزيز برامج التثقيف التغذوي اليت تعرتف  )4(
ألعراف اجلنسانية الذكورية اليت قد ليف الوقت نفسه  التصدي ، معدور يف ضمان التغذية الكافية ألسرهم

 تؤثر على استعداد الرجل لتوّيل هذه األدوار املشرتكة.

                                                           
18 2017-Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000  ،2017، منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة. 

https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%20201
pdf.9%20 

https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf
https://www.unicef.org/media/55276/file/Progress%20on%20drinking%20water,%20sanitation%20and%20hygiene%202019%20.pdf
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وتوفري  ،االجتماعية احلمايةاالســــتثمارات العامة يف من خالل  مكافأته من العمل غري املأجور و/أو واحلد )5(
إمدادات ( تقدمي اخلدمات األساسيةمبا يف ذلك  ،البنية التحتية الريفيةو  ،خدمات رعاية األطفال واملسنني

واخلدمات والنطاق العريض) واحلصــــــول على الكهرابء  ،النظافة الصــــــحيةو الصــــــرف الصــــــحي مرافق و  ،املياه
(احلصـــــــــول على التعليم، والرعاية الصـــــــــحية، والرعاية الطويلة األجل، وخدمات الدعم األخرى)  االجتماعية

 اليت ميكنها أن حتد من عبء العمل غري املأجور.

يف العمل املنزيل وإنتاج األغذية الزراعية واملائية للتقليل من  إاتحة التكنولوجيات املوّفرة لليد العاملةومتويل  )6(
عبء العمل امللقى على عاتق املرأة، حســـــب االقتضـــــاء. وينبغي أن تكون التكنولوجيا متاحة للمرأة ومكّيفة 

 مع احتياجاهتا وأولو�هتا.

 ةاملستدام ظم الغذائيةالتمكني االقتصادي واالجتماعي للمرأة يف سياق النُ  3-6
 نفاذ املرأة إىل سوق العمل وحصوهلا على العمل الالئق 3-6-1

 القضا� والتحد�ت 3-6-1-1

تســـودها ظروف الكرامة والســـالمة أمًرا ذا أمهية حيوية من أجل رفاه  والئقة ل احلصـــول على فرصـــة عمل آمنةميثّ  -55
 تســـــتخدممن املرجح أن . و اإلنســـــان ورخائه، وهو كذلك عنصـــــر أســـــاســـــي مســـــاهم يف األمن الغذائي والتغذية

كما غري النظامية وغري اآلمنة، مبا يف ذلك يف الزراعة وتربية األحياء املائية،   الوظائفيف النســاء أكثر من الرجال 
 إذختضــــــــــع النســــــــــاء لفجوة يف األجور بني اجلنســــــــــني، و . لديهن فرص أقل للحصــــــــــول على احلماية االجتماعية

 للتمييز واالســـــــتغالل والعنف نعرضـــــــويت أو عمل مشـــــــابه هنفســـــــعمل أقل من الرجال مقابل ال ايتقاضـــــــني أجورً 
التمييز ها ويرجع ذلك إىل عوامل متعددة، مبا في .واملضـــايقات يف مكان العملاجلنس القائم على نوع و  اجلنســـي

، وعدم معرفة حقوقهن واملســــــــــــتو�ت األدىن من التعليم أصــــــــــــحاب العمل،يف صــــــــــــفوف على أســــــــــــاس اجلنس 
 إعمال هذه احلقوق.كموظفات، وعدم 

 .لصــــــحة والســــــالمةلاملالئمة تدابري المن االفتقار إىل  -مبن فيهم النســــــاء  - نير الكثري من العمال الزراعيويتضــــــرّ  -56
 مل يتم توفري التدريب واملعدات املناسبة. يف حالملرأة على االزراعة خماطر حمتملة  تطرحأن وميكن 

من التميزيّة، والعوائق اهليكلية األخرى والقوانني واملمارســـات  ،املتحيزة جنســـانًياوغالًبا ما حتّد األعراف االجتماعية  -57
 مشاركة املرأة يف منظمات العمال واملنتجني ومؤسسات العمل املنظم، مثل نقاابت العمال.

لالستغالل الشديد يف من غريهم املهاجرون، مبن فيهم العمال املهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون، أكثر ض ويتعرّ  -58
بســــبب التمييز القائم على من حالة ضــــعف املهاجرات بشــــكل خاص  وتعاينالعمل وغريه من أشــــكال اإلســــاءة. 

 نوع اجلنس واألشكال املتعددة واملتقاطعة من الضعف والعنف.

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-6-1-2

 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -59

أساسية لضمان املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء  أدوات ابعتبارها منظمة العمل الدوليةتنفيذ اتفاقيات  )1(
 والفتيات واحرتام حقوق اإلنسان يف مكان العمل.
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يؤســـــــــس للحق يف العمل الالئق وحيمي املبادئ الرئيســـــــــية مثل تكافؤ  – ضـــــــمان وجود إطار قانوين متنيو  )2(
وإنفــاذ القوانني  –األجر لقــاء العمــل املتكــافئ القيمــة، وظروف العمــل اآلمنــة، مبــا يف ذلــك منع التحّرش 

 .بصورة استباقية

 وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، القيام مبا يلي: القطاع اخلاصوينبغي للحكومات، بدعم من  -60

عن طريق ســـــياســـــات أماكن العمل وغريها من التدابري،  شــــجيع العمل الالئق يف القطاعني العام واخلاصت )1(
 يف ذلك الوصول إىل نظم احلماية االجتماعية. مبا

تدخالت واســــــــــرتاتيجيات حمددة لز�دة حصــــــــــول املرأة على فرص عمل يف املزرعة وخارجها يف واعتماد  )2(
، مبا يف ذلك التدريب وتنمية املهارات، وخدمات الوساطة املناسبة يف العمل، وز�دة االستثمارات قطاع الزراعة

 واليت أتخذ احتياجات املرأة وأولو�هتا اخلاصة يف احلسبان. للمنظور اجلنساينالعامة واخلاصة املراعية 

الفصــــــــل يف ســــــــوق مع احلد من انتقال املرأة من االقتصـــــــاد غري النظامي إىل االقتصـــــــاد النظامي،  ودعم )3(
النســــــــــــاء اللوايت يعملن يف القطـاع غري  اتحبقوق العمـل للمنتجـالعمــل. واالعرتاف يف الوقــت نفســـــــــــــــه 

 .النظامي

مراعية للمنظور اجلنســــــــــاين يف خمتلف القطاعات، مبا يف ذلك الزراعة  ســــــــــياســــــــــاتية اعتماد تدخالتو  )4(
التكنولوجيات  من حيث العمل الالئق، مبا يف ذلك تعزيزمن أجل  وســــــالســــــل القيمة الغذائية، أو تقويتها

اعتماد تدابري الســـــــالمة واملمارســـــــات األكثر أمًنا واملوفّرة لليد العاملة يف خمتلف القطاعات الفرعية الزراعية، و 
 والصحة املهنيتني، والوصول إىل احلماية االجتماعية، واألجور املعيشية الكافية، والتدابري اليت تسمح ابلتوفيق

 بني أعمال الرعاية املأجورة وغري املأجورة، مثل ترتيبات العمل املرنة وتوفري رعاية األطفال املدعومة مالًيا.

 مشاركة املرأة يف الُنظم الغذائية بوصفها منتجة ورائدة أعمال 3-6-2

 القضا� والتحد�ت  3-6-2-1

لى املوارد، األمر الذي يؤثر على عالنســــــــاء والفتيات  حصــــــــولحيد عدم املســــــــاواة بني اجلنســــــــني يف النظم الغذائية  -61
يف جمموعات املزارعني؛  وإمساعها صـــــــــــوهتا على إدارة املخاطر؛ ومشـــــــــــاركة املرأة ة النســـــــــــاء والفتياتوقدر  اإلنتاجية

مهتها يقّيد مسا مما، الالزمني لديها من أجل هذه األنشطةالوقت والطاقة  وتوافر املأجورةووصول املرأة إىل األنشطة 
 يف دخل أسرهتا.

، بعملها بوصـــــفها منتجة ورائدة أعمال. كما أ�ا تســـــاهم يف النظم الغذائية ظم الغذائيةاملرأة بفعالية يف النُ وتشـــــارك  -62
ا  ولكن املتعّلقة ابملمارســــــــــــات الزراعية والتنوع البيولوجي. وتؤدي املرأة دورًا رئيســــــــــــًيا يف إدارة املوارد  مبعارفهاأيضــــــــــــً

وغري  مـأجورة هـذه األدوار غـالبًـا مـا تكون غري ولكنّ  .19اج األغـذيـة وجتهيزهـا وحفظهـا وتســــــــــــــويقهـاالطبيعيـة وإنتـ
الذي متيل  الصــــــــغري النطاقوغري حممية بقوانني العمل ألن معظم العمل املضــــــــطلع به يف إنتاج األغذية  معرتف هبا
والنســـــــــــاء العامالت يف مصـــــــــــايد والراعيات وتواجه املزارعات  .فيه جيري يف القطاع غري النظامي االخنراطاملرأة إىل 

 .األمساك قيوًدا على املشاركة الكاملة يف سالسل القيمة

                                                           
 من خطة عمل عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية. 3ة الركيز  19
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من أجل د حصــــــــــــــول املرأة على املوارد واخلدمات املادية وغريها من املوارد واخلدمات التكميلية الضــــــــــــــرورية تحدّ وي -63
. ص هلاإشراكها يف الشبكات ورأس املال االجتماعي املخصّ من خالل  ،املشاركة بصورة كاملة يف سالسل القيمة

ويف  غالًبا ما تكون جمموعات املنتجني ووكالء اإلرشـــــــاد الزراعي ووســـــــائل النقل متاحة للرجال أكثر من النســـــــاء.و 
ومن ، الرجاللون الوصول إىل األسواق واخلدمات من يسهّ  نكثري من األحيان، يكون وكالء اإلرشاد الزراعي الذي

 .للمزارعاتأن يتيحوا هذه الروابط  غري املرجح

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-6-2-2
 وينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -64

مشاركة املرأة يف االستثمارات تؤثر على اليت  والنماذج النمطية اجلنسانية لألعراف االجتماعيةالتصدي  )1(
ابلتحكم بشــكل اليت تســمح للمرأة ، وتعزيز الســياســات إىل األســواق االزراعية وســالســل القيمة ووصــوهل

 واالستفادة ابلتساوي من األرابح. متساٍو بسالسل القيمة

، مبا يف ذلك يف جهة جتارية فاعلة املرأة من املشـــاركة يف االســـتثمارات يف النظم الغذائية بوصـــفهاومتكني  )2(
من  ، وذلكفاعلة أخرى مثل املؤسسات اخلاصةالتصنيع الزراعي الصغري النطاق، ابلتعاون مع جهات جمال 

 .خالل التعاونيات ومنظمات املنتجني

(يف شــــىت  االســـتثمارات يف التكنولوجيا والبنية التحتية الريفية والنقل واألنشـــطة اخلاصـــة ابملرأةوتعزيز  )3(
على  املرأةات قّوي قدر يو  مبا يدعم املنتجات ورائدات األعمالالنظم الغذائية وعلى طول ســالســل القيمة) 

ل اليت تقلّ  األخرى واألســــــاليب (مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصــــــاالت) اســــــتخدام التكنولوجيات
 ا.من عبء عمله

 املتعّلقة ابلنساء والفتيات يف الزراعة ومصايد األمساك. وتعزيز مجع البيا�ت املصّنفة )4(

 مبا يلي: القيامحة املعنيني، ينبغي للحكومات، بدعم من القطاع اخلاص وسائر أصحاب املصلو  -65

، مبا يف ذلك اســـرتاتيجيات يف جمال األمن الغذائي والتغذية هبدف تقوية قدرات النســـاء والفتياتوضــــع  )1(
 لسوق العمل.

، مع االعرتاف مبا يف ذلك التعاونياتمشـــــاركة املرأة يف الشـــــبكات االجتماعية واالقتصـــــادية،  وتســـــهيل )2(
لمشــــــــاركة والقيادة لاملرأة، ودعم هذه النظم، وإيالء االهتمام  اعتادت عليهاظم املالية التقليدية احمللية اليت ابلنُ 

وميكن أن تساهم هذه الشبكات يف إحداث تغيري حقيقي  .الفعالتني للمرأة عند وجودها يف شبكات خمتلطة
 حنو االستقالل املايل للمرأة الريفية.

على عمليات اإلنتاج واملعاجلة والتخزين والنقل والتوزيع والبيع  اليت ترّكزحتليالت ســــــــــالســــــــــل القيمة  دعمو  )3(
األشــــــــــــــكــال املتعــددة . وينبغي أن تراعي هـذه التحليالت اآلاثر النــامجـة عن ابلتجزئـة من منظور جنســـــــــــــــاين

 .للتمييز واملتقاطعة
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العمالة توفري من أجل  السياسات واحلوار يف جمال بني القطاعات ةاملشرتك السياسات يفتعزيز االتساق و  )4(
ال سيما بني السياسات املتعّلقة ابلزراعة والعمالة و املنتجة والعمل الالئق للنساء يف قطاعي الزراعة واألغذية، 

 واحلماية االجتماعية والشباب واملساواة بني اجلنسني.

 األغذية وحفظها واستخدامها.يف جتهيز  الشعوب األصلية لنساء جوتشجيع اإلدماج املنتِ  )5(

املســـــــــاواة يف وصـــــــــول املرأة إىل األعمال التجارية الزراعية والفرص االســـــــــتثمارية يف النظم الغذائية من  وأتمني )6(
هتا ومهاراهتا يف جمال األعمال التجارية، ودعم اخالل تيســـــــري حصـــــــوهلا على املوارد واخلدمات، وحتســـــــني قدر 

  يف األعمال التجارية الزراعية. الفاعلةاخنراطها الفعال مع اجلهات 

 ورأس املال االجتماعياملالية احلصول على اخلدمات  3-6-3

 القضا� والتحد�ت 3-6-3-1
ملرأة ومشــــــاركتها على ابلنســــــبة إىل ااالفتقار إىل رأس املال النقدي عقبة كبرية أمام أنشــــــطة ر�دة األعمال  يشــــــّكل -66

تشمل و  النظام الغذائي وسالسل القيمة، من االستثمار يف األراضي إىل األعمال التجارية الزراعية والغذائية. امتداد
لى اخلدمات املالية مثل االئتمان والتأمني تقييد الوصـــول إىل األصـــول، مبا يف عصـــول املرأة حالقيود املفروضـــة على 

ومديونية األســــــرة؛ واملعرفة احملدودة بشــــــأن  ؛للقروض ةذلك األراضــــــي واملمتلكات اليت ميكن اســــــتخدامها كضــــــمان
اليت تقودها  تناهية الصغرامللشركات الصغرية و من أجل ا املناسبة التوافر احملدود ملنتجات القروضو  اخلدمات املالية؛

متنع واألعراف األبوية اليت  ؛بني اجلنسني يف القوانني التشريعية والعرفيةوعدم مراعاة املنظور اجلنساين والتمييز  املرأة؛
 مشاريعها وإنتاجيتها.وتنمية املرأة من تطوير 

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-6-3-2
 مبا يلي: القياموسائر أصحاب املصلحة املعنيني، واجملتمع املدين  القطاع اخلاصينبغي للحكومات، بدعم من  -67

على ســــبيل ف .الشــــمول املايل للمرأة لتحقيق والتحيزات اجلنســــانيةالتصــــدي للحواجز القانونية واملعايري   )1(
برامج مالية حمّددة  من خالل واحلساابت املصرفية، مبا يف ذلك تاملثال، حتسني حصول املرأة على االئتما�

وبيا�ت بديلة من  خبصـــــــوص الضـــــــما�ت تنطوي على اشـــــــرتاطات أكثر مرونة لرائدات األعمال الريفيات
صــة تناســب احملاصــيل اليت تزرعها املرأة واحتياجات التدفق ، وجداول دفع خمصّــ تأجل تقييم خماطر االئتما�

 النقدي لديها.

جات يف جمال اإلملام ابلشـــؤون املالية وتطوير املعلومات اليت يســـهل الوصـــول املنتِ  وتشـــجيع بناء قدرات )2(
. وينبغي أن يشــــــــمل ذلك التدريب على التجارة اإللكرتونية. ومن املاليةاخلدمات واملنتجات شـــــــأن إليها ب
ختلف مراحل تطوير مب مرورهنيف ســــــــــــياق  جاتتوفري الدعم املســــــــــــتمر ومتكني تبادل املعارف بني املنتِ املهم 

 األعمال التجارية.

التجارية  ألعمالاب املرتبطةاملعرفة جات إىل األســـواق، مبا يف ذلك من خالل تعزيز وصـــول املنتِ  ســـهيلوت )3(
احتياجاهتن وظروفهن، تناسب واملصممة خصيًصا لواملستهدفة  املالئمةودعم املنتجات واخلدمات املالية 

 . وذلك من أجل حتسني اإلنتاجية واملداخيل واألمن الغذائي والتغذية ألنفسهن وألسرهن
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واملياه ومصايد  20األراضي ة، مبا يف ذلكىل املوارد الطبيعية واإلنتاجيإ النساء والفتيات وصول 3-7
 فيها هنوحتّكم، األمساك والغاابت

 القضا� والتحد�ت 3-7-1

املرأة إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية الرئيســــــــــــــية وحتّكمها فيها، إىل تقويض حقوقها وقدراهتا  تقييد وصــــــــــــــوليؤدي  -68
النمو االقتصــــــادي العام ويعيق االســــــتفادة من  من االقتصــــــادية، األمر الذي يؤثر على كفاءة القطاع الزراعي وحيد

 الطاقات اإلنتاجية اهلائلة اليت تتمتع هبا املرأة.

تواجه املرأة حواجز مســــــتمرة أمام  ،ومع ذلك ُتســــــتخدم األرض كأســــــاس لألمن واملأوى والدخل وســــــبل العيش.و  -69
وعندما تتمكن  هذه احلقوق. تكّرسرغم وجود قوانني وســـياســـات  أحيا�ً  األرض وحيصـــل ذلك ها يفحقوق احرتام

وجودهتا أدىن من تلك اليت ميلكها  يف العادة أصــــغر ة هذه األخرية، تكون مســــاحالزراعية ة من حيازة األراضــــيأاملر 
 – ، مبن فيهم النســــاءاألشــــد فقرًا األشــــخاصيتضــــرر  ميكن أنو  فيما تكون حقوق اســــتخدامها أقل أمًنا. ،الرجال

من القوة أو املوارد يف كثري من األحيان  متنقصــهو االســتيالء على األراضــي من  -األصــلية ســيما يف اجملتمعات  وال
 هذه املمارسات.فحة اأجل مك

ر بدورها اليت تؤثّ و ، وتوافرها املوارد الطبيعيةقيمة النامجة عن املناخ بتأثريات شــــديدة على  أحداث الطقسوتتســــبب  -70
طريق ز�دة الوقت الذي حتتاج إليه من أجل جلب املياه ومجع  بشـــــــكل مباشـــــــر على املرأة، على ســـــــبيل املثال عن

  خشب الوقود.

إىل حتمل  يف الكثري من األحيان إىل اخلارج، تضطر املرأة الرجالوعندما ينتج عن الكوارث املتعلقة ابملناخ هجرة  -71
 اخلدمات املاليةطلب اإلعا�ت احلكومية أو لبســــــــــــلطة حمدودة ولكنها تتمتع مســــــــــــؤوليات إضــــــــــــافية يف املزرعة 

 .واحلصول عليها

عنصـــــــرًا ابلغ األمهية ابلنســـــــبة إىل اإلنتاج الزراعي واحليواين والســـــــمكي وإنتاج تربية  املياهويعّد حصـــــــول املرأة على  -72
ولكن غالًبا ما تكون حقوق املرأة يف املياه غري  األحياء املائية، وكذلك ابلنســــــــــــــبة إىل األغراض األســــــــــــــرية واملنزلية.

يصـــل إىل نصـــف القوة العاملة يف تربية األحياء املائية، وتشـــارك إىل حد كبري يف  ل املرأة ماومتثّ  مع الرجل.متســـاوية 
 عمل ودخل أقل مما حيصل عليه الرجال.من العلى عائدات  عادة التجهيز والتجارة، بيد أ�ا حتصل

غالًبا ما تكون أنشـــــــطة ف. ومواردها الغاابتيف الكثري من األحيان بفرص متكافئة يف الوصـــــــول إىل  املرأةال تتمتع و  -73
غالًبا ما ترتبط فأما أنشــــــــطة املرأة  مدفوعة أبهداف جتارية، مبا يف ذلك اســــــــتخراج األخشــــــــاب. يف الغاابت الرجال

ذلك مجع خشب الوقود لالستخدام املنزيل، وجمموعة من املنتجات احلرجية غري اخلشبية، مثل  برفاه األسرة، مبا يف
  ألدوية لألسرة والعلف للماشية.األغذية وا

لألراضــــــي واملياه ومصــــــايد األمساك واألشــــــجار واملوارد احلرجية من قبل الرجال  ضــــــليةاالتفاالســــــتخدامات  ؤديتو  -74
ي وميكن أن يؤدّ  إىل اختالف املعارف املتخصصة بشأن متطلبات إدارة هذه املوارد.يف الكثري من األحيان والنساء 

                                                           
من الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األمن الغذائي العاملي بشــــأن احلوكمة املســــؤولة حليازة األراضــــي ومصــــايد األمساك والغاابت يف ســــياق األ 20

 .2012، جلنة األمن الغذائي العاملي، الوطين

https://landportal.org/voluntary-guidelines
https://landportal.org/voluntary-guidelines
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ســـــياســـــات والتخطيط إىل نتائج ســـــيئة، مبا يف ذلك فقدان التنوع البيولوجي وتلوث يف العارف امل هذه عدم مراعاة
 معه. التكّيفو  تغّري املناخاملياه وتدهور الرتبة وفقدان الغطاء احلرجي والفشل يف التخفيف من 

اســتخدامات خمتلفة للمحاصــيل لديهم تكون وغالًبا ما يزرع الرجال والنســاء حماصــيل خمتلفة و/أو أصــنافًا خمتلفة، و  -75
و�درًا ما تؤخذ  ،الرجالويف العادة، تعمل برامج الرتبية وإدارة احملاصــــــــــــــيل إىل حد كبري مع املزارعني  اليت يزرعو�ا.
 .يف االعتبارأولو�ت املرأة 

تكوينه ته و ذلك األدوات امليكانيكية، بناء على طول الرجل وقوّ يف معظم األدوات الزراعية، مبا  قد جرى تصـــــــميمو  -76
وعالوة على  مضـــــــرًا هلّن. هذا االســـــــتخدام يكونقد ، وهي غري مالئمة الســـــــتخدامها من قبل النســـــــاء، بل البدين

 التجفيف والتخزين والتجهيز.جماالت ذلك، قد ال تتوفر امليكنة من أجل األنشطة اليت تضطلع هبا املرأة يف 

 االبتكارات والتكنولوجيات ســــــــــــــائرو  ،دون حرثمن والزراعة  ،التكثيف املســــــــــــــتدامو  ،لزراعة اإليكولوجيةميكن لو  -77
وتشـــديدها  الشـــامل،بســـبب �جها ومشوليتها ظم الغذائية ن اســـتدامة الزراعة ومصـــايد األمساك والنُ أن حتسّـــ  األخرى

يف  تهاومســــــامه ،ومراعاهتا لألبعاد االقتصــــــادية واالجتماعية والبيئية يف الُنظم الغذائية ،املســــــاواة بني اجلنســــــنيعلى 
 .من الناحية الثقافيةالكلفة والصحية واملناسبة  ةامليسور و  املتنوعة فر األغذيةااإلنتاج احمللي وتو 

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-7-2

 مبا يلي: القيام ينبغي للحكومات -78

والفتيات  النســـــاءمن أجل تعزيز وصـــــول  21تشــــريعات جديدة ســــنّ تنفيذ التشــــريعات القائمة وتعزيزها أو  )1(
ويف الوقت نفســـه،  .هافي، وحتكمهن بشـــكل متســـاٍو إىل املوارد مثل األراضـــي، مبا يف ذلك من خالل اإلرث

بطرق  ابلتوترات القائمة بني القوانني التشـــريعية والعرفية أو الدينية ومعاجلتهافإنه من الضـــروري االعرتاف 
 الدينيني كحلفاء.و  احمللينيمن خالل إشراك القادة  على سبيل املثال –مراعية لألوضاع 

يازة والوصــــول إىل األراضــــي واملياه ومصــــايد األمساك حلاحلقوق املتســــاوية واملأمونة املتعلقة ابضــــمان و  )2(
بغض النظر عن احلالة املدنية  - مبا يف ذلك الشــــعوب األصــــلية - النســــاء والرجال لكل منوالغاابت 

يازة األراضـــــــــــي. حلإضـــــــــــفاء الطابع الرمسي على ذلك من خالل توفري شـــــــــــهادات  وينبغي. والزوجية للمرأة
ُنظم اإلرث  يف ، مبا يف ذلكاإلرثمتســـاوية يف  ابحلصـــول على حقوقالفتيات  تطالبإضـــافة إىل ذلك، و 

 العرفية والدينية.

هم الذين  األشـــد فقرًااملنتجني الريفيني ملمارســات الضــارة املتمثلة يف االســتيالء على األراضــي من منع او  )3(
 عن وضــــمان توفري الدعم القانوين لتمكني املزارعني من مكافحة هذه املمارســــات، فضــــًال  ،غالًبا من النســــاء

 األرض.يف  العادلالتحكم تعزيز من أجل اسرتاتيجيات حكومية لتوزيع األراضي وضع 

واحرتام املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية اليت هلا أمهية  حقوق الشعوب األصلية يف احليازة املشروعة ضمانو  )4(
 وسبل عيشها وثقافتها. هلذه الشعوب الغذائي مناألابلغة ابلنسبة إىل 

                                                           
21-productive-other-and-land-to-rights-womens-library/publications/2020/10/realizing-https://www.unwomen.org/en/digital 

edition-2nd-resources 

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/realizing-womens-rights-to-land-and-other-productive-resources-2nd-edition
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/10/realizing-womens-rights-to-land-and-other-productive-resources-2nd-edition
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 الطوارئيف إعداد برامج التأهب حلاالت  والفتيات لنساءل الكاملة واملتساوية واهلادفة شاركةامل وضمان )5(
 .واسرتاتيجيات احلد من خماطر الكوارث هلاواالستجابة 

 مبا يلي: القيامالتنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، يف شركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -79

، وذلك كخطوة حامسة يف جمال مصايد األمساك ابملعارف بشأن حيازة األراضي وحقوق املنتفعنيالنهوض  )1(
احلوكمة املنصـــــــــفة املراعية للمســـــــــاواة بني اجلنســـــــــني يف جمال مصـــــــــايد األمساك وحتقيق األمن  من أجل حتقيق

 الغذائي والتغذوي والفوائد على صعيد سبل العيش.

يف الشـعوب األصـلية، يف إدارة املوارد ذلك مرأة، مبا يف لل واهلادفة الكاملة واملتسـاوية شـاركةاملضــمان و  )2(
النظم االعرتاف أبمهية مع على مجيع املسـتو�ت، مبا يف ذلك املؤسـسـات العرفية،  وحوكمتهاونقلها الطبيعية 

 .واألصليةالتقليدية  املعرفية

يف الُنظم للمرأة هج واألدوات واملعارف والتكنولوجيات املالئمة واملناســــــــبة املمارســــــــات والنُ  وتشـــــــــــجيع )3(
 .وال سيما صغار منتجي األغذية، الغذائية

من أجل استهالك  –مثل الصهاريج  – التكنولوجيات واملرافق االجتماعية للحصول على املياهتشجيع و  )4(
مع الرتكيز  ومتويلها من نقص دائم أو منتظم يف املياه،ال ســــيما يف املناطق اليت تعاين  األســـر وإنتاج األغذية،

 على احتياجات النساء والفتيات.

يف  مبا يف ذلك يف الشـــعوب األصـــلية،، للمرأة تنيواهلادف تنياملتســاويو  الكاملتنيوالقيادة تعزيز املشــاركة و )5(
 .مجيع جوانب صياغة السياسات املناخية والبيئية واإلجراءات على مجيع املستو�ت

 اإلعالمية احلصول على التعليم وبناء القدرات والتدريب واملعرفة واخلدمات 3-8
 الرمسيحصول النساء والفتيات على التعليم  3-8-1

 القضا� والتحد�ت 3-8-1-1
ومتيل  .واألســاســية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية االســرتاتيجيةوالفتيات إحدى أولو�ت التنمية  النســاءيُعّد تعليم  -80

يعتمدن ممارســــات غذائية أكثر و أكثر دراية ابلتغذية  كنّ أن يالنســــاء اللوايت حيصــــلن على ســــنوات تعليم أطول إىل 
اإلملام ابلقراءة والكتابة وااللتحاق ابملدرسة ابكتساب فهم أكرب للتغذية ويرتبط  أنفسهن وأسرهن.صحة من أجل 

نة إلنتاج احملاصــــيل، مبا يف ذلك ز�دة احتمال والرضــــاعة الطبيعية واملمارســــات الزراعية األفضــــل واألســــاليب احملســــّ 
زيد ي. و املعّني الذي تعيش فيه النســــــاءاملناســــــبة للســــــياق اإليكولوجي والثقايف احملاصــــــيل و  البذوراســــــتخدام تطوير و 
قدرهتا على املشاركة يف سوق العمل من ز عزّ يرف، و ااملعلومات واملعاحلصول على من قدرة املرأة على أيًضا التعليم 
  .صنع القراراتوعملية  النظامي

ابآلفاق املســتقبلية االقتصــادية واالجتماعية واخنفاض معدالت اخلصــوبة وحتســني األمن الغذائي  الفتياتويرتبط تعليم  -81
عدم املســــــــاواة املســــــــتمر يف جمال التعليم وارتفاع معدالت انقطاع الفتيات عن املدرســــــــة زال يومع ذلك، ال  والتغذية.

 النماذجتشـــــــــمل العوائق اليت تعرتض تعليم الفتيات و  .يؤثّران على حياة ماليني النســـــــــاء والفتيات يف مجيع أحناء العامل
والعنف اجلنســـــــــــــي والقائم على نوع  ز بني اجلنســـــــــــــني، والزواج املبكر واحلمل،النمطية واألعراف االجتماعية اليت متيّ 
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ات دور مثل عدم وجود  ،والقوانني والســــياســــات التمييزية، والفقر، واملرافق املدرســــية اليت ال تراعي نوع اجلنس اجلنس،
 .بشكل سليب على تعليم الفتياتأيًضا  19-رت جائحة كوفيدأثّ  ولقد .للفتياتمياه 

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-8-1-2
 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -82

تعزز حصــول اجلميع من اجلنســني على  تنفيذ التشـريعات القائمة و/أو تعزيزها، أو سـّن تشـريعات جديدة )1(
 التعليم بشكل متساٍو. 

تشـــــــــجيع من أجل للمســـــــاواة بني اجلنســـــــني التعليمية التحويلية املراعية  والعملياتواملوارد وتعزيز النظم  )2(
 ملساواة بني اجلنسني وتقدمي نتائج تعليمية أكثر إنصافًا للفتيات والفتيان.ا

االبتدائي تعليمهن الفتيات  إكمال ضــــــــــــــمانمن أجل املبذولة األولوية للجهود  وإســـــــــــناداحلواجز وإزالة  )3(
تشجيع ل لتعليم العايل، مبا يف ذلك تدابري احلماية االجتماعية مثل التغذية املدرسيةدعم التحاقهن ابالثانوي و و 

 .إبقاء الفتيات يف املدارس ودعم يف الوقت نفسه تغذية العائالت األشد فقرًا

 .اليت تدمج فصول حمو األمية يف برامج الزراعة والتغذية للنساءمج حمو األمية براوتعزيز  )4(

 مبا يلي: القياموينبغي للحكومات، بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني،  -83

يف جماالت  والنماذج النمطية اجلنســانية اليت تدمي عدم املســاواة بني اجلنســني التصــدي لألعراف االجتماعية )1(
 .املعلوماتو  ،والوصول إىل املعارف وتوليدها ،والتدريب ،وبناء القدرات ،التعليم

 للفتيات والشاابت. والقيادة على مهارات احلياة التدريب شجيعوت )2(

 والفتيات على اخلدمات االستشارية واإلرشادية النساءحصول  3-8-2

 القضا� والتحد�ت 3-8-2-1
بناء القدرات من خالل خدمات اإلرشــــــــاد الزراعي وأشــــــــكال التدريب األخرى أمرًا حيوً� لتحســــــــني معارف  يُعدّ  -84

جات فرص أقل من املنتِ  العديد من لدى ولكن،. األغذية منِتجاتصــــــغار ل، وال ســــــيما ةنتاجياإلجات وز�دة املنتِ 
الريفية. وغالًبا ما ال تكون اخلدمات اليت الرجال للحصــــــــول على اخلدمات االســــــــتشــــــــارية واإلرشــــــــادية يف املناطق 

. إضــــــــافة إىل ذلك، هناك جمموعة حمدودة مما هو 22ميكنهن احلصــــــــول عليها مكّيفة جيًدا مع احتياجاهتن وواقعهن
وغالًبا ما تتمتع  خططات، وصانعات السياسات.املباحثات، و الفنيات يف جمال الزراعة، و الرشدات، و املمتوافر من 

ا إب ر على قدرهتن على حتقيق إمكا�هتن مكانية حمدودة للحصـــول على معلومات الســـوق، وهو ما يؤثّ النســـاء أيضـــً
 .وعامالت يف التجارةكمنِتجات ورائدات أعمال 

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-8-2-2
 مبا يلي: القيامينبغي للحكومات، بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني،  -85

                                                           
22 The Gender and Rural Advisory Services Assessment Tool ،  ،2018منظمة األغذية والزراعة. 

http://www.fao.org/3/CA2693EN/ca2693en.pdf


26 

مع ضــــمان أن تكون وتقدميها  اخلدمات االســـتشـــارية واإلرشـــادية تشـــجيع التغّريات املنهجية يف تصـــميم )1(
حتويلية على مســـــــتوى املســـــــاواة بني اجلنســـــــني. وعلى ســـــــبيل املثال، ينبغي أن تشـــــــمل الســـــــياســـــــات املتعّلقة 

تراعي  والتقييمابخلدمات االستشارية واإلرشادية، أهدافًا ملموسة لتحقيق املساواة بني اجلنسني وأطرًا للرصد 
يف  واحرتامهارتاف ابملعارف التقليدية للنســـــاء املنتجات جات. وجيب االعملنتِ اباملنظور اجلنســـــاين وتســـــرتشـــــد 

إطــار هــذه العمليــات. وينبغي لقــدمي اخلــدمــات أن يقــدموا اخلــدمــات والتكنولوجيــات مع مراعــاة وقــت املرأة 
 قدرهتا على التنقل والقيود التعليمية اليت تواجهها واحتياجاهتا اخلاصة.و 

لتطوير ثقافات مؤســـســـية حتقق املســـاواة بني  ة واإلرشـــاديةخلدمات االســـتشـــارياباملعنية نظمات املودعم  )2(
مبا يف ذلك وضــع آليات الســتخدام املرشــدات واســتبقائهن وللتصــدي للعوائق احملددة اليت تعرتض اجلنســني، 

 .اضطالعهن بعملهن بشكل مالئم

املناســـــــبة القائمة على تكنولوجيا املعلومات  التكنولوجياتلى عوالفتيات  النســـــــاء حصـــــــول 3-8-3
 الرقمية واملبتكرةالتكنولوجيات و  ،واالتصاالت

 القضا� والتحد�ت 3-8-3-1
بطرق عـديـدة. فيمكن   تفيـد املرأةميكن لتكنولوجيـا املعلومـات واالتصـــــــــــــــاالت والتكنولوجيـات واحللول الرقميـة أن  -86

 ،واالئتمــان والفرص االقتصـــــــــــــــاديــة وفرص العمــل اجلــديــدة ،للمرأة احلصــــــــــــــول على املعــارف وفرص بنــاء القــدرات
أحوال شــأن واملعلومات بشــأن الرعاية الصــحية والزراعة، مبا يف ذلك مثًال أســعار املنتجات ورســائل اإلنذار املبكر ب

الطقس، من خالل موارد املعلومــات املتــاحــة عرب اإلنرتنــت. كمــا أنــه ميكن لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصـــــــــــــــاالت 
رائدات األعمال يف اجملتمعات الريفية والنائية، ويف املراكز احلضـــــــــرية، على حتقيق  مســـــــــاعدةحملتوى الرقمي املوجه وا

ا أن تســـــــّهل  .الوصـــــــول إىل أســـــــواق جديدة ومســـــــتهلكني جدد وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصـــــــاالت أيضـــــــً
 ذلك اســــــــــــــتالم التحويالت املالية وشــــــــــــــراء التحويالت النقدية وأن تكون وســــــــــــــيًطا يف املعامالت اآلمنة، مبا يف

املدخالت. ومع ذلك، فإن املعرفة املكتســــبة من خالل اســــتخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصــــاالت ال ميكنها أن 
 حتل حمل اخلدمات االستشارية واإلرشادية.

املرأة يف ف النساء والرجال.هناك تفاوت كبري يف احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت عرب املناطق وبني و  -87
لى التكنولوجيات الرقمية ع احلصــــــــــــــولعقبات كبرية من أجل بصــــــــــــــورة خاصــــــــــــــة تواجه  املناطق الريفية أو النائية

 واســتخدامها، وذلك بســبب عدم قدرهتا على حتمل الكلفة واخنفاض مســتوى اإلملام الرقمي واألعراف االجتماعية
ويتعني على وجه الســـــــرعة معاجلة الفجوة القائمة بني اجلنســـــــني يف  .تالكهرابء واالتصـــــــال بشـــــــبكة اإلنرتن نقصو 

حتقيق فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  كان من املبتغىاحلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إذا  
اجلديدة التكنولوجيات ومن الضــــــــروري التأكد من أن  والفتيات. النســــــــاءاملســــــــاواة بني اجلنســــــــني ومتكني  جماليف 
 . القائم عدم املساواة تفاقمإىل أو  متييز قائم على نوع اجلنس تؤدي إىل ال

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-8-3-2
 مبا يلي: القيام، بدعم من الشركاء يف التنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، ينبغي للحكومات -88
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اليت  ةمناآلو  ةسليمالو  ةتاحاملو الكلفة  ةيسور امل ةرقميت التصاالاالوالفتيات على  النساءز�دة حصول  )1(
 ، هبدف سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني.صل إىل املناطق الريفية والنائيةت

النمطية اجلنســـانية  نماذج، والتصـــدي للمعايري والوالفتيات يف جمال التعليم للنســـاءتعزيز حمو األمية الرقمية و  )2(
 والفتيات إىل التكنولوجيات الرقمية. النساءاليت تقّوض وصول والعوائق اهليكلية واملتعّلقة ابلبنية التحتية، 

وأدوات يشارك فيها ، تصميم منصات تكنولوجية زراعية ومنصات رقمية أخرى لفائدة رائدات األعمالو  )3(
والفتيات  النســـاءتلبية احتياجات يســـعون إىل مني متشـــاركني بوصـــفهم مصـــمّ  الرجال والنســـاء بشـــكل متســـاوٍ 

 وتفضيالهتن وفرصهن وقيودهن، واالعرتاف هبا.

 احلماية االجتماعية واملساعدة الغذائية والتغذوية 3-9
 القضا� والتحد�ت 3-9-1

 التمييز لمخاطر وأشــكالل أن تتصــدى املراعية للمســاواة بني اجلنســنيبرامج احلماية االجتماعية و  ســياســاتلميكن  -89
الفقر، والتغلب  لوقاية منل تدعمهن بتدابريأن املتعددة واملتقاطعة اليت تواجهها النســــــــــــاء والفتيات خالل حياهتن و 

 .نأنواع الصــــــــــــــدمات والقيود طوال فرتة حياهتختلف على اإلقصــــــــــــــاء االجتماعي، وإدارة املخاطر يف ما يتعلق مب
دعم لدفوعات املو  ،والتغذية املدرســــــــــــية، أوقات األزماتالتحويالت النقدية أو الغذائية يف هذه التدابري تشــــــــــــمل و 

واحلماية من األمراض  ،إصــــــــاابت العملســــــــتحقات مو  ،املأجورة نومحاية األمومة وإجازة الوالدي ،الطفل واألســــــــرة
ميكن و . احلقوق اإلجنابيةو حصـــول اجلميع على خدمات الصـــحة اجلنســـية واإلجنابية الصـــحية، مبا يف ذلك واحلماية 

ا املعاشـــات التقاعدية والتأمني ضـــد البطالة و  أن تشـــمل تحســـني ســـوق لتدخالت الأدوات احلماية االجتماعية أيضـــً
 .العمل وسبل العيش

ميكنها و أن تشكل أداة حتولية ميكن استخدامها ملواجهة العالقات بني اجلنسني وحتويلها.  لحماية االجتماعيةميكن لو  -90
غذائية المناط واأل املغذية األغذيةالغذائي والتغذية من خالل إاتحة املزيد من  إجيابية مباشــــــرة على األمن اآاثرً  ن ترتكأ

 أوقات األزمات. يف ، ال سيماصحة للنساء وأسرهنّ كثر األ

ولذلك، فإن التدخالت اليت  األ�م األلف األوىل من احلياة هلا أمهية حامسة ابلنســـــــــــــبة إىل تغذية األطفال.كما أن  -91
ية املتنوعة، أشهر، والتغذية التكميلية املغذّ  ستةتدعم احلمل الصحي، والوالدة اآلمنة، والرضاعة الطبيعية احلصرية ملدة 

حد أكثر برامج احلماية االجتماعية شـــــــــــــيوًعا، اآلابء أ و، وهتوفري الوجبات املدرســـــــــــــيةز فّ حيو  هي أمور ابلغة األمهية.
  اصة الفتيات، إىل املدرسة.خبالرعاية على إرسال األطفال، و ومقدمي 

ســتحقات الدائمة اليت حتدد جمموعة من املبوصــفها  ةاحمللي اتيف التشــريع احلماية االجتماعية الشــاملة تكريسوينبغي  -92
 هلا.حقات املؤهلني ستاملاملستقلة إذا ُحرموا من  ةاألفراد كأصحاب حقوق وتضمن هلم الوصول إىل آليات املطالب

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-9-2

 مبا يلي: القيام ينبغي للحكومات -93

ربامج احلماية ل وينبغياحلماية االجتماعية املناســـبة من خالل إطار قانوين شـــامل.  احلصـــول علىضـــمان  )1(
ا إليها طوال حياهتم. احملتاجني مجيع ومتاحة أمام شــــاملة أن تكون االجتماعية  ابملرونة وينبغي أن تتمتع أيضــــً
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والفتيات، مبا يف ذلك  نســـــــاءلل، واالهتمام ابالحتياجات اخلاصـــــــة الســـــــتجابة للصـــــــدماتامن أجل الكافية 
 .التغذويةاالحتياجات 

والفتيات  النســاءدة ملســار حياة التحوالت واملخاطر احملدّ  برامج احلماية االجتماعيةتتناول ضــمان أن و  )2(
 .ذات الصلةاملصنفة و ثة تسرتشد ابلبيا�ت احملدّ أن و  املرأةع جتارب وتنوّ 

 احلماية االجتماعية الطويلة املدى. جمن أجل دعم براماملالية احملّددة  االستثمارات واملخصصاتوإاتحة  )3(

 مبا يلي: القيامالتنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني، يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من و  -94

 يفمبا  ،بشأن احلماية االجتماعية القراراتصنع املشاركة على قدم املساواة يف متكني النساء والرجال من  )1(
 إعداد الربامج والسياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها.ذلك يف 

من خالل جعل املرأة صــــــــــــــاحبة احلق يف  ألغذية يف إطار عمليات توزيع األغذيةاب حتكم املرأة حتســـــــــــنيو )2(
 .املعيشية ستحقات الغذائية على مستوى األسرةامل

 األمن الغذائي والتغذية خالل األزمات يف جمايل النساء والفتياتاملساواة بني اجلنسني ومتكني  3-10
 الطوارئ اإلنسانية وحاالت

  القضا� والتحد�ت 3-10-1

 والفتيات النساءعلى  الطبيعية والكوارث تغّري املناخآاثر 
تتأثر النســـــاء والفتيات يف الكثري من األحيان بشـــــكل غري متناســـــب بتغّري املناخ، والصـــــدمات املتصـــــلة ابملناخ مثل  -95

، على األصـــــولالتنوع البيولوجي، وتدهور الرتبة كو�ن يتمتعن مبلكية وســـــيطرة أقّل  نوفقدااجلفاف والفيضـــــا�ت، 
يف الوقت  لتقلّ و عبء رعاية أفراد األســــرة حتت مزيد من تضــــعهن وألن األدوار اجلنســــانية يف العديد من الثقافات 

الفئة األقل قدرة على الصــــمود يف وجه هذه اآلاثر ألن جات وكثريًا ما تكون املنتِ  .التكّيفقدرهتن على من  نفســــه
والتعايف منها، مبا يف  املناخيةدارة خماطر الكوارث إل على احلصول على التمويل نمن قدرهت حيدّ عدم الشمول املايل 
 .ذلك التأمني الزراعي

إىل تضخيم وتفاقم خطوط الصدع يف عدم املساواة بني اجلنسني على نطاق عاملي، بينما يؤدي  تغّري املناخي يؤدّ و  -96
لفئات األكثر حرماً�، إىل ا، ال سيما ابلنسبة تغّري املناخعدم املساواة بني اجلنسني يف الوقت نفسه إىل تعميق آاثر 

 على األمن الغذائي والتغذية.جسيمة تداعيات  وخيّلف

ته واحلد من خماطر الكوارث يف  املناخ والتخفيف من حدّ تغّري  التكّيف مع والفتيات دورًا رئيســــًيا يف النســــاء وتؤدي -97
اكتســـــبت العديد من  وقد اإلنذار املبكر. نُظممن خالل إدارة  ،على ســـــبيل املثالو  - احمللية العديد من اجملتمعات

يف تقنيات  ايطبقنهاليت  املناخ يف مواجهة تغّري ابألمور الفعالة األمساك معرفة حيوية العامالت يف صــــــــيد املزارعات و 
 .صنع القراراتيف عمليات  نأو إشراكه ناستشارهتجتري  ولكن يف كثري من األحيان ال ،ناإلنتاج اخلاصة هب



29 

 والفتيات النساءعلى  املصدر احليوانية آاثر األمراض
والفتيات النســــاء ض ضــــوء على املدى الكامل لعدم املســــاواة بني اجلنســــني وتعرُّ ال 19-كوفيدجائحة   تطســــلّ  لقد -98

عوامل اهلشـــاشـــة ائحة وتدابري االحتواء ذات الصـــلة إىل تفاقم اجلت أدّ و  اجلنس.القائم على نوع و  اجلنســـي للعنف
ظم الغذائية احمللية لنُ يف اضـــــــعف هيكلية وأماطت اللثام عن مواطن  ،عدم املســـــــاواةوزادت من مســـــــبًقا،  القائمة

بشــــــكل خاص، وغالًبا  ةقتصــــــاديمن الناحية اال املعيشــــــية األضــــــعف ألســــــروأحلقت الضــــــرر األشــــــد ابوالعاملية، 
 والفتيات األكثر تضررًا. النساء كانت ما

يف مواقف صـــعبة الاليت يعشـــن  والفتيات ديد من النســـاءإىل منع العوالتدابري األخرى اإلغالق  حاالت تأدّ لقد و  -99
 .اليةاملة ر قدالدعم و الشبكات  يف وضع تقل فيههن وتركتيف املنزل،  املسيئةاهلروب من املواقف  منابلفعل 

 والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية النساءعلى  اتآاثر النزاع
أحد األســــــباب الرئيســــــية للجوع وانعدام األمن الغذائي يف العامل حيث أ�ا تثري اختالالت يف تشــــــكل النزاعات  -100

من أجل لق حتد�ت إضـــــافية أمام النســـــاء ختو  ،إمدادات األغذية املغذية واألنشـــــطة االقتصـــــادية وإنتاج األغذية
لتعرض للعنف اجلنسي والعنف القائم لخطر متزايد حتت والفتيات  النساء أيًضا وتضع النزاعاتإطعام أسرهن. 

 على نوع اجلنس. 

إىل امتالك  ،تأو املمتلكات أو االئتما� يضامثل األر ، الوصول إىل األصوليف بني اجلنسني عدم التكافؤ  ؤديوي -101
. اتالنزاعفقدان القدرة اإلنتاجية الناجم عن لوقاية من من الرجال ل أقلّ  موارد مالية يف الكثري من األحيان النســــاء

وقد تؤدي  شــــــديدالطر يف دائرة اخلتقع  نســــــرههلن وألحتياجات الغذائية الاعلى تلبية  نونتيجة لذلك، فإن قدرهت
 .إىل اعتماد اسرتاتيجيات أتقلم سلبية

 السياسات والُنهج االسرتاتيجية 3-10-2
 :مبا يلي القيامالتنمية وسائر أصحاب املصلحة املعنيني،  يف شركاءالينبغي للحكومات، بدعم من  -102

 املناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتدهور البيئي، ال ســـــــيما يف مواجهة تغّري  والتكّيف الصــــــمود تدابريتعزيز  )1(
حلول مزيد من االستثمار يف إضافة إىل ، والرعاة والنساء العامالت يف مصايد األمساك ملزارعاتإىل اابلنسبة 

املتناهي الصــغر  عن ضــمان الوصــول إىل التأمني مثل بنوك احلبوب وغريها من أشــكال حفظ األغذية، فضــًال 
 .ياه النظيفةلملواملصادر احمللية امليسورة الكلفة 

اليت تقود  ملنظمات اجملتمع املدين واملنظمات األهلية على املســــتوى احمللي ينالتمويل والدعم املباشـــر توفري و  )2(
أو غريهــا من  19-وجــائحــة كوفيــد املنــاخ واملخــاطر النــامجــة عن النزاعــات ف مع تغّري جهود التخفيف والتكيّ 

 .احملتملة اجلائحات

ينبغي كما   .األزماتوجه يف  ناحتياجاهتبشــأن يف املناطق الريفية واحلضــرية  النســاء والفتياتارة اســتشــو  )3(
 االعتبار. بعنيوأخذها  ،مع األزماتف احمللية املكتسبة من التكيّ ن احرتام معارفه
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 بشــــــأنيف املناقشــــــات واختاذ القرارات  املشــــــاركة الكاملة واملتســــــاوية واهلادفة للنســــــاء والفتيات ودعم )4(
يف إطار اتفاقية األمم  املتعّلقة ابلزراعة ويشــــــــــمل ذلك املناقشــــــــــات التخفيف من تغّري املناخ والتكّيف معه.

 .نوجمتمعاهت نحوارات السياسات املماثلة املتعلقة ابملناخ يف بلدا�يف و  ،املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

خالل  واألمراض احليوانية املصــــــدر احملتملة يف املســــــتقبل 19-جلائحة كوفيداألبعاد اجلنســــــانية معاجلة و  )5(
 النســــــاء مبا يف ذلك، نســــــاءاإلنســــــانية، والتأثريات على االحتياجات االقتصــــــادية للحاالت النزاع واألزمات 

 .والنساء يف اجملتمعات األصلية بشكل قسريالنازحات  والفتيات

جتنب االعتماد املفرط على من أجل  النطاقدعم اإلنتاج الزراعي املستدام بيئًيا واململوك حملًيا والصغري و  )6(
مباشــر على وتؤثّر بشــكل ض القوة الســوقية للمزارعات اخلارجية، اليت غالًبا ما تقوّ  واألســعارســالســل القيمة 

 .املعيشية املرأة اليت تدير توفري الغذاء يف األسرة

وميكن احلصـــــــــــول جعل تدابري احلماية االجتماعية، مبا يف ذلك التحويالت النقدية والغذائية متاحة و  )7(
 والفتيات.النساء ، مبا يف ذلك ا من األزمات اإلنسانيةألشخاص األكثر تضررً عليها بسهولة ابلنسبة إىل ا

جهود  منمكوً� أساسًيا  ذلك بوصف مباشر كبناة للسالمبشكل ودعم النساء وبناء قدراهتن لالخنراط  )8(
 .اإلنسانيةاالستجابة 

عند  تقليل املخاطر األمنيةيعين ذلك و . والفتيات يف كل اســــتجابة إنســــانيةللمرأة  توفري مســــاحات آمنةو  )9(
 مواقع نقاط التوزيع. روالفتيات يف عملية اختياالنساء إشراك األغذية، و توزيع 

إىل تســــتند إىل التحليل اجلنســــاين و  تهاوبرجمها ختطيط االســـتجابة لألزمات اإلنســـانية وأطر تأكد من أن وال )10(
 االحتياجات.عمليات تقييم 
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 اخلطوط التوجيهية وتنفيذها ورصد استخدامها وتطبيقهاتعزيز  - 4اجلزء 
والتوصــــــــــيات واســــــــــتخدام املنتجات األمن الغذائي العاملي للجنة عن الرتويج  ىلتتحمل احلكومات املســــــــــؤولية األو  -103

وجد مقارها يف مجيع املســـــتو�ت، والعمل ابلتعاون مع الوكاالت اليت تعلى ها، وتطبيقالصـــــادرة عنها الســـــياســـــاتية 
وهبدف ز�دة الروابط بني اللجنة واملســــــــــــتويني اإلقليمي والقطري، ُتشــــــــــــّجع  املعنية.اجلهات الفاعلة وســــــــــــائر روما 

من املقار فّعالة مبشـــــاركة وذلك ، القائم منهاأو تعزيز  دة التخصـــــصـــــاتآليات وطنية متعدّ  إرســـــاءعلى  احلكومات
 .23روما والشبكات امليدانية التابعة هلا اليت توجد مقارها يف الرئيسية للوكاالت

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية 4-1

ُيشــــــــــــجَّع مجيع أعضــــــــــــاء جلنة األمن الغذائي العاملي وأصــــــــــــحاب املصــــــــــــلحة فيها على تقدمي الدعم والرتويج على  -104
طوط املســــــتو�ت كافة ضــــــمن اجلهات التابعة هلم، ابلتعاون مع املبادرات والربامج األخرى ذات الصــــــلة، لنشــــــر اخل

وتنفيذ السياسات والقوانني إعداد دعم يف التوجيهية يكمن اهلدف من اخلطوط و . التوجيهية واستخدامها وتطبيقها
املســاواة بني  هم يف حتقيقااليت ســتســ ،والربامج وخطط االســتثمار الوطنية املنســقة واملتعددة القطاعات ذات الصــلة

 .2، مبا يتماشى مع املبادئ املذكورة يف اجلزء والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية النساءاجلنسني ومتكني 

املســاواة بني اجلنســني حتقيق  من أجلالتوجيهية كأداة الختاذ مبادرات اخلطوط شــجع احلكومات على اســتخدام تُ و  -105
تنفيذ  املبادرات على مجيع املســــــتو�ت. وتشــــــمل هذه والفتيات يف ســــــياق األمن الغذائي والتغذية النســــــاءومتكني 

فرص الحتـديـد و  ؛اســــــــــــــرتاتيجيـات وبرامج جـديـدة عنـد احلـاجـةوإعـداد االســــــــــــــرتاتيجيـات والربامج الوطنيـة القـائمـة 
االتســــــاق والتنســــــيق يف جمال تعزيز و  ؛الســــــياســــــاتيف جمال الشــــــفاف واملفتوح  واراحلوتعزيز املتاحة الســــــياســــــاتية 
دة أصــــحاب املصــــلحة أو تقويتها، مع توفري وإنشــــاء املنصــــات والشــــراكات والعمليات واألطر املتعدّ  ؛الســــياســــات

ودعم مشــــــاركة املرأة وتوليها القيادة يف العمليات  ؛ايف املصــــــاحل وإدارهت ةالتضــــــارب احملتمل أوجه ضــــــما�ت لتحديد
 .24ممثالت املنظمات النسائية والفئات األشد ضعًفا ، مبا يف ذلكالسياساتية

 بناء القدرة على التنفيذ وتعزيزها 4-2

تراعي املســاواة  تللميزانيا آليات، ووضــع شــجَّع احلكومات بقّوة على حشــد املوارد املالية والفنية والبشــرية املالئمةتُ  -106
ز�دة القدرات البشــــرية واملؤســــســــية للبلدان هبدف من التعاون الدويل واجلهات الفاعلة احمللية بدعم  اجلنســــني، بني

 لكي يتمالتوجيهية وحتديد األولو�ت  اخلطوطتنفيذ من أجل على املســـــــــــــتو�ت الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية 
 وضعها يف سياقها وتشغيلها ورصدها.

(ابلتعاون  وجد مقارها يف رومااليت تالوكاالت ألمم املتحدة، مبا يف ذلك ل التابعة الفنيةوكاالت ال جيري حثّ كما  -107
حلقوق اإلنســـــــــــــان  ةاألمم املتحدة الســـــــــــــامي ةيمفوضـــــــــــــو مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة ، مع وكاالت األمم املتحدة

واملنظمات احلكومية  ،ووكاالت التعاون الثنائي وآلية األمم املتحدة للتغذية، وصـــــــــــندوق األمم املتحدة للســـــــــــكان،
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 -وال�هتا حدود وضمن  امبوارده -الدعم على تقدمي ، )التنميةاآلخرين يف شركاء الو ، اإلقليميةاملنظمات الدولية و 
 التوجيهية.اخلطوط تنفيذ من أجل لجهود اليت تبذهلا احلكومات ل

 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها 4-3

بتعزيز ، 2009لعام وثيقة إصــــــــــالح اللجنة على النحو املذكور يف يقضــــــــــي أحد أدوار جلنة األمن الغذائي العاملي،  -108
وســـــتقوم اللجنة بشـــــكل منتظم برصـــــد التقدم احملرز  املمارســـــات على املســـــتو�ت كافة. ومشـــــاركة أفضـــــلاملســـــاءلة 

 وأثرهاومالءمتها، وفعاليتها،  حاملا تتم املصــــــــــــــادقة عليها، تنفيذ هذه اخلطوط التوجيهيةخيص  يف ما اإلبالغ عنهو 
جمموعة املتفق عليها، وذلك ابســتخدام لجنة ال 25وفًقا لقرارات والفتيات النســاءعلى املســاواة بني اجلنســني ومتكني 

 .خمتارة من املؤشرات

يف اخلطوط التوجيهية مع املبادئ املتفق عليها  ن تضطلع هبما اللجنة بشأن تنفيذاوسيتماشى الرصد واإلبالغ اللذ -109
تكون أن ، وسيضمنان "العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذيةاإلطار االسرتاتيجي "

 شاركةوتتسم ابمل )3(؛ وتعّزز املسائلة يف صفوف صانعي القرار )2(؛ إىل حقوق اإلنسان ةتندمس )1(العمليات: 
 ، وكذلكتتســــــم ابلبســــــاطةو  )4( ؛ضــــــعفاألالفئات مبن فيهم  ين،أصــــــحاب املصــــــلحة واملســــــتفيد مجيعوتشــــــمل 

 )5(؛ والنتائج املتوقعة اتوالعملي اتد التأثري مؤشـــرات حتدّ من حيث التوقيت، وتتضـــمن  واملالءمةلشـــمول والدقة اب
 .الُنظم القائمةوتستفيد من 

د، شـــــّجع احلكومات على حتديد املؤشـــــرات اخلاصـــــة ابلســـــياق احملدّ ابلتشـــــاور مع أصـــــحاب املصـــــلحة املعنيني، تُ و  -110
اهلياكل اإلقليمية واحمللية لإلبالغ بشــــأن هذه املؤشــــرات، والقيام عند االقتضــــاء، إبنشــــاء نُظم للرصــــد  واســــتنهاض

واإلبالغ أو تعزيز النظم القائمة مبا يتماشـــــــــى مع أفضـــــــــل املمارســـــــــات والدروس املســـــــــتفادة من أجل تقييم كفاءة 
 يف حال وجود آاثر ســــــلبية أو فجوات. الســــــياســــــات واألنظمة وفعاليتها وتنفيذ اإلجراءات التصــــــحيحية املناســــــبة

األدلة  وإعداد -والفتيات  النســاءوخاصــة  – لألشــخاص األشــد أتثرًا ابجلوع وســوء التغذية اهلادفةوتتســم املشــاركة 
وُتشجَّع احلكومات على  الُنهج املعتمدة مع السياقات احمللية. تكييفمن أجل الفنية السهلة االستخدام، ابألمهية 

من أجل على معرفة األمور اجملدية والتكّيف  ترّكزاليت ، الرصــــــــد والتقييم القائمة على العلوم واألدلة اســــــــتخدام ُ�ج
 حتقيق أفضل النتائج.
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