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 مقدمة – 1 اجلزء

 املعلومات األساسية واألساس املنطقي 1-1
والفتيات أمر ابلغ األمهية من أجل حتقيق رؤية جلنة األمن الغذائي  النساءاالرتقاء ابملساواة بني اجلنسني ومتكني  إن   -1

ملي )اللجنة( املتمثلة يف القضاء على اجلوع وضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، واإلعمال املطرد للحق يف العا
 يف سياق األمن الغذائي الوطين. غذاء كافٍ 

ومن أجل حتويل هذه الرؤية إىل واقع ملموس، أقر ت 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 2019ل األو 

 والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية )وُيشار إليها يف هذه الوثيقة ابسم "اخلطوط التوجيهية"(.
ا من أجل حتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة والفتيات أمرًا أساسيً  النساءل املساواة بني اجلنسني ومتكني وتشك   -3

 ، ومن أجل ضمان النظم الغذائية املستدامة اقتصاداًي واجتماعًيا وبيئًيا. وقد أقر  2030خلطة التنمية املستدامة لعام 
تماد أجل التنمية املسااااتدامة من خالل اع نوالفتيات م النساااااءاجملتمع الدويل أبمهية املساااااواة بني اجلنسااااني ومتكني 

 (.5)اهلدف  2030املساواة بني اجلنسني كهدف قائم حبد ذاته يف خطة التنمية املستدامة لعام 
. ومع ذلك، وبسااااااابب كوكب األرض  مجيع ساااااااكانإلطعام  ألغذيةالعاملي حالًيا ما يكفي من ا الغذائينظام الوينتج  -4

ون يف املناطق الريفية واحلضاااارية على الذين يعيشاااا جمموعة من التحدايت املتنوعة، يفشاااال عدد متزايد من األ ااااخا 
 19-جائحة كوفيدوقد أث رت يف إعمال حقهم يف الغذاء الكايف وتلبية احتياجاهتم اليومية الغذائية والتغذوية.  الساااااااواء

ويف  1التمييز بني اجلنسني.عدم املساواة و  عزى ذلك بشكل جزئي إىلويُ  ،بشكل غري متناسب على النساء والفتيات
معاجلة عدم املساااواة بني اجلنسااني وضاامان حقوق النساااء والفتيات أمرًا  العاملي احلافل ابلتحدايت، تعد   هذا السااياق

 ملًحا وأكثر أمهية من أي وقت مضى من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع.
ألمن الغذائي والتغذية. وليساااات بني املساااااواة بني اجلنسااااني واالقائمة وُتظهر جمموعة كبرية من األدلة الروابط اإلجيابية  -5

والفتيات أمرين أسااااسااايني إلعمال حقوق اإلنساااان فحساااب، بل مها ضاااروراين  النسااااءاملسااااواة بني اجلنساااني ومتكني 
ا للحد من  التكي فو  تغري  املناخالفقر وحتقيق النمو االقتصاااااادي وإدارة املوارد الطبيعية املساااااتدامة والتخفيف من  أيضاااااً
أحد أكثر الطرق والفتيات  النساءدعم متكني  يشك لو اإليكولوجية واحلفاظ على التنوع البيولوجي. معه ومحاية النظم 

ا، و ف  للمرأة بل التغذية، ليس فقط  مساااتوىفعالية لتحساااني النتائج اةققة على  ض كذلك جلميع أفراد األسااارة أيضاااً
ساااااوء التغذية بني  دوراتابلتايل على كسااااار من ساااااوء التغذية لدى األطفال، اا يسااااااعد  معدل وفيات الرضاااااع و د  

ا اذاذ تدابري  تعني  ويحلوامل واملرضااعات. لنساااء ااألجيال، إضااافة إىل إيالء اهتمام خا  لالحتياجات الغذائية ل أيضااً
الصاااحة اجلنساااية واإللابية للمرأة، على سااابيل املثال عن طريق ضااامان النفاذ الشاااامل إىل لتحساااني صاااحة األمهات، 

والفتيات جمرد  النسااااءوالفتيات وتعزيز املسااااواة بني اجلنساااني ومتكني  النسااااءوليس االساااتثمار يف  2إللابية.وحقوقها ا
 ينبغي القيام هبا. ذكية، بل هي أ ياء فحسب حتقيق األمن الغذائي والتغذيةمن أجل يتعني القيام هبا  صائبةأ ياء 

                                                           
 .2021،  العاملحالة األمن الغذائي والتغذية يف 1
وبرانمج عمل املؤمتر الدويل للسكان والتنمية،  ".2030حتويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام ". 2015لعام  1/70قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  2

 .63و 62رقم  ،. واالستنتاجان املتفق عليهما للجنة وضع املرأة1995. وإعالن ومنهاج عمل بيجني، 1994
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صنع ، والعوائق أمام أتدية األدوار يف عملية ساواة بني اجلنسنيوانتشار عدم امل 3،والفتيات النساءويؤدي التمييز ضد  -6
احلصااااااول على األغذية، إضااااااافة إىل ارتفاع معدل انتشااااااار  إىل عدم املساااااااواة يف ،والتعرض للعنف والقيادة، القرارات

ل يف تتمث  األبعاد والفتيات. وتواجه الفتيات الريفيات مساااوئ ثالثية  النساااءانعدام األمن الغذائي وسااوء التغذية لدى 
إىل عام  2018والعمر. وقد ازدادت الفجوة بني اجلنساااااااااااااني يف احلصاااااااااااااول على األغذية من عام اجلنس املوقع ونوع 

احتوائها على  والتدابري الرامية إىل 19-جائحة كوفيدأتثريات ، ومن املتوقع أن تتساااااااااااااع هذه الفجوة نظرًا إىل 20194
 5متفاوت بني اجلنسني.األمن الغذائي والتغذية بشكل سليب و 

ويرتبط حتقيق املساااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااني ارتباطًا إجيابًيا بزايدة اإلنتاج وحتسااااااااااااني الكفاءة يف العديد من القطاعات،  -7
عدم التمييز و يف حني أن  6،صغرية النطاقاليف الزراعة  النسائييف سياق يزيد فيه احلضور  الزراعةقطاع ذلك  يف مبا

ي إىل نتائج اقتصااااادية ا ال يزاالن يقوضااااان األداء االقتصااااادي، اا يؤد  هباملوارد والتحكم املساااااواة يف الوصااااول إىل 
الة بوصاااااااافهن عناصاااااااار فاعلة يف النظم الغذائية كمزارعات ي النساااااااااء أدوارًا فع  دون املسااااااااتوى املمكن بلوغه. وتؤد  

يف  ةأاملر  دعمة. وسااايؤدي ومنتجات وجمهزات واتِجرات وعامالت أبجر ورائدات أعمال على طول ساااالسااال القيم
املائة،  يف 4-2.5حلصاااااااول على املوارد الزراعية إىل زايدة إمجايل اإلنتاج الزراعي بنسااااااابة املطالبة حبق التسااااااااوي يف ا

النظم الغذائية  يف املرأةتقدمي الدعم الكايف إىل  يشاك لو  7يف املائة. 17-12ل من عدد اجلياع بنسابة تمل أن يقل  و ُ 
 وإنتاج مزيد من 2050من أجل إطعام تسااااااااااعة مليارات  ااااااااااخ  يف عام األرض لنساااااااااابة إىل كوكب أمرًا حامسًا اب

 8يف املائة. 50األغذية بنسبة 
والفتيات  النساااء، إذ ال تزال ازال عدم املساااواة بني اجلنسااني قائمً يورغم التقدم اإلجيايب اةرز على مدى عقود، ال  -8

ى ذلك يف عدم املسااااواة يف الوصاااول مييز يف العديد من اجملاالت. ويتجل  دة ومتقاطعة من الت متعد  تواجهن أ اااكااًل 
إىل، والتحكم يف، املوارد اإلنتاجية الرئيساااية واألصاااول والتكنولوجيات واخلدمات والفر  االقتصاااادية واملشااااركة يف 

املسااااؤوليات غري  عن ضاااااًل على مسااااتويي األساااارة واجملتمع اةلي وعلى املسااااتوى الوطين، ف صاااانع القراراتعمليات 
ر بشكل سليب على األبعاد ومجيعها تؤث   –والعمل املنزيل املأجورة ما يتعلق ابلرعاية غري  املتوازنة وغري املعرتف هبا يف
، ومتنع النسااااااااء من والتمثيل واالساااااااتدامة التوافر والوصاااااااول واالساااااااتخدام واالساااااااتقرار املختلفة لألمن الغذائي، أي
 .الشمول واالبتكار واالستدامة يف الُنظم الغذائية حتول دونعملهن و لق عوائق االستفادة بشكل متساٍو من 

                                                           
أي تفرقة أو ، على النحو التايل "-1. يُعر ف التمييز ضااااد املرأة يف "اتفاقية القضاااااء على مجيع أ ااااكال التمييز ضااااد املرأة"، املادة 1979األمم املتحدة،  3

ت األساااسااية يف امليادين اسااتبعاد أو تقييد يتم على أساااس اجلنس ويكون من  أره أو أغراضااه، توهني أو إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسااان واحلراي
بصااارف النظر عن  الساااياساااية واالقتصاااادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان  خر، أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو اارساااتها هلا،

ون أو املمارسااة على السااواء. وتعرتف االتفاقية بكال ". وميكن أن ينشااأ التمييز ضااد املرأة من القانحالتها الزوجية وعلى أساااس املساااواة بينها وبني الرجل
  كلي التمييز وتتصدى هلما، سواء أكاان موجودين يف القوانني أو السياسات أو اإلجراءات أو املمارسات.

 .2020حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل،  4
واساااتجاابت الساااياساااات العادلة يف جماالت الزراعة واألمن  19-جز الساااياساااي الصاااادر عن املنظمة بشاااأن ا أر اجلنساااانية املرتتبة عن جائحة كوفيداملو  5

 .2020، منظمة األغذية والزراعة، الغذائي والتغذية
الصاااااادر عن اجلمعية  /242/74A/RESمن القرار  20الفقرة  ياء املائية.تشااااامل الزراعة اةاصااااايل والغاابت ومصاااااايد األمساك والثروة احليوانية وتربية األح 6

 العامة لألمم املتحدة.
 ، النساء يف الزراعة: سد الفجوة بني اجلنسني من أجل التنمية.2011-2010حالة األغذية والزراعة  7
 .2017االجتاهات والتحدايت، منظمة األغذية والزراعة،  –مستقبل األغذية والزراعة  8

http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
http://www.fao.org/3/ca9198ar/CA9198AR.pdf
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ما زلن  ظني بوضااااااع  اللوايتر عدم املساااااااواة بني اجلنسااااااني بشااااااكل غري متناسااااااب على النساااااااء والفتيات، ويؤث   -9
التمييزية اجتماعي وساااااااااالطة اقتصااااااااااادية وسااااااااااياسااااااااااية متدنية يف أجزاء كثرية من العامل. ومع ذلك، تقوم احلواجز 

والتوقعات اجملتمعية اجلنساااااااااانية التقييدية مبنع اجلميع من حتقيق إمكاانهتم الكاملة. وابلتايل، ف ن تغيري  واألعراف
أدوار اجلنساااني وعالقاهتما من أجل حتقيق املسااااواة يف احلقوق واملساااؤوليات والفر  سااايعود ابلنفع على اجملتمع 

يف هذه  فاعليع اجلهات الفاعلة مسااااااؤولية مشاااااارتكة وأن تضااااااطلع بدور ل مجأبسااااااره. ومن املهم للغاية أن تتحم  
 العملية، مبا يف ذلك الرجال والفتيان.

 أهداف اخلطوط التوجيهية 1-2
يكمن اهلدف من اخلطوط التوجيهية يف دعم الدول األعضاااء والشااركاء يف التنمية وأصااحاح املصاالحة ا خرين من  -10

، كجزء من اجلهود يةقياد مناصبوتوليهن  والفتيات ومتكينهن النساءوحقوق  أجل االرتقاء ابملساواة بني اجلنسني
املبذولة للقضاااء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسااوء التغذية، وذلك يف إطار السااعي إىل اإلعمال املطرد للحق 

 يف سياق األمن الغذائي الوطين. الكايفغذاء اليف 
دة والدروس تسااااتند إىل املمارسااااات اجلي  على مسااااتوى السااااياسااااات موسااااة ر اخلطوط التوجيهية توجيهات ملوسااااتوف   -11

. يف جمال املسااااااواة بني اجلنساااااني والتدخالت التحويلية واحللول املبتكرة 9املساااااتفادة بشاااااأن تعميم املنظور اجلنسااااااي
يبات املؤسااااسااااية طر القانونية والسااااياساااااتية والرتتحتسااااني األُ و وهتدف إىل املسااااامهة يف اعتماد رج يراعي اجلنسااااني، 

واخلطط والربامج الوطنية، وتعزيز الشااااااراكات املبتكرة وزايدة االسااااااتثمارات يف املوارد البشاااااارية واملالية اليت تؤدي إىل 
 والفتيات. النساءتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني 

والفتيات وخطط  لنساااءااملساااواة بني اجلنسااني ومتكني  يف سااياساااتاالتساااق تعزيز وهتدف اخلطوط التوجيهية إىل  -12
حول األوضاع والتجارح  هاونشر تعزيز التدابري السياساتية املتآزرة. ويساعد إعداد األدلة و األمن الغذائي والتغذية، 

املتنوعة للنساااااااااء والفتيات والرجال والفتيان، واالعرتاف ابلفر  والقيود والنتائج املتمايزة يف سااااااااياق األمن الغذائي 
اجملتمعية وزايدة الوعي ودعم االسااااااااااااتجاابت املناساااااااااااابة، مبا يف ذلك اإلعداد اهلادف األعراف  والتغذية، على تغيري
 للسياسات والربامج.

، كافة  وسااااتساااااهم اخلطوط التوجيهية يف تسااااريع اإلجراءات اليت يتخذها مجيع أصااااحاح املصاااالحة على املسااااتوايت -13
، كجزء 2030قيق رؤية اللجنة وأهداف خطة عام يف ذلك منظمات املزارعني واملنظمات النساااائية، من أجل حت مبا

ة اليت تؤديها (. ونظرًا إىل األدوار املهم  2030-2020من عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التنمية املسااااااااااااااتدامة )
، على املساااااتوى األساااااريالزراعة والنظم الغذائية والزراعة األسااااارية، ويف األمن الغذائي والتغذية  والفتيات يف النسااااااء
ا يف تنفيذ خطط عمل عقود األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية )سااااااات  -2016سااااااااهم اخلطوط التوجيهية أيضاااااااً

(، واساااااتعادة النظم 2028-2019(، والزراعة األسااااارية )2028-2018(، واملاء من أجل التنمية املساااااتدامة )2025
بشااااااااأن  2021الغذائية لعام  قمة الُنظمالعمل الذي تضااااااااطلع به (؛ وسااااااااتسااااااااتفيد من 2030-2021) اإليكولوجية

 ."عوامل التغيري املتعلقة بنوع اجلنس"

                                                           
 .1997/2تعميم املنظور اجلنساي، على النحو املعر ف يف استنتاجات اجمللس االقتصادي واالجتماعي املتفق عليها  9
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 ومستخدموها املستهدفونالطوعية طبيعة اخلطوط التوجيهية  1-3
 القواننيوينبغي تفساااااااريها وتطبيقها مبا يتما اااااااى وااللتزامات القائمة مبوجب  طوط التوجيهية طوعية وغري ملزِمةاخل إن   -14

اللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك اإلقليمية والدولية الواجبة التطبيق. ل االعتبار الواجبإيالء ، ومع ةوالدولي ةالوطني
 واملقصود من هذه اخلطوط التوجيهية هو أن يتم تفسريها وتطبيقها وفًقا للنظم القانونية الوطنية ومؤسساهتا.

دف إىل التصدي جلميع أ كال التمييز ل هذه اخلطوط، وتدعم، املبادرات الوطنية واإلقليمية والدولية اليت هتوتكم   -15
على وجه اخلصاااو  أن تساااتند ينبغي على األمن الغذائي والتغذية. و ساااليب فه من أثر ملا ذل  والفتيات  النسااااء ضاااد

قوم توجيهات اللجنة إىل الصاااااااااكوك القائمة املعتمدة بشاااااااااأن هذا املوضاااااااااوع يف ساااااااااياق منظومة األمم املتحدة، وت
 .بدجمها

ط التوجيهية مجيع أصااااااحاح املصاااااالحة الذين يشاااااااركون يف معاجلة األمن الغذائي والتغذية هذه اخلطو  وتسااااااتهدف -16
 إىل اخلطوط التوجيهية يف املقام األول وتتوج ه. يةوتوليها مناصااااااااااااااب قياد واملساااااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااااني ومتكني املرأة

ها، إذ إن هدفها األساسي من أجل املساعدة يف تصميم السياسات العامة وتنفيذكافة احلكومات على املستوايت  
على املساااتوايت الوطنية واإلقليمية والعاملية. ويف ما بينها ساااياساااات القطاع العام على مساااتوى  تعزيز االتسااااقهو 

مة ابلنسبة إىل اجلهات الفاعلة األخرى املشاركة يف املناقشات السياساتية وعمليات تنفيذ السياسات. كما أرا قي  
 :وهذه اجلهات الفاعلة هي

 احلكومات؛ (أ)
 واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات اإلقليمية، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة وهيئاهتا؛ (ح)
واجملتمع املدي، مبا يف ذلك املنظمات النساائية ومنظمات املزارعني وصاغار منتجي األغذية، ونقاابت العمل  (ج)

 ألصلية؛اخلاصة ابلعمال املنزليني والريفيني والزراعيني والشعوح ا
 توسطة احلجم؛املالصغرية و املتناهية الصغر و  الشركاتوالقطاع اخلا ، مبا يف ذلك  (د)
 واملنظمات البحثية واجلامعات؛ (ه)
 ووكاالت التنمية، مبا فيها املؤسسات املالية الدولية؛ (و)
 واملؤسسات اخلريية. (ز)
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 املبادئ الرئيسية اليت تستند إليها اخلطوط التوجيهية - 2 اجلزء

بقدر ما تكون ذات  ،تطبيقها ابالتسااااااااااااق مع الصاااااااااااكوك التالية جيريف من اخلطوط التوجيهية يف أن يكمن اهلد -17
 وبقدر ما وافقت عليها الدول األعضاء و/أو أقر ت هبا و/أو أي دهتا: ،صلة وقابلة للتطبيق

  (؛2015) 2030خطة التنمية املستدامة لعام 
  عليها اساااااااتنتاجات اجمللس االقتصاااااااادي واالجتماعي املتفق وAC 1997/2 -  تعميم املنظور اجلنسااااااااي يف مجيع

 ؛السياسات والربامج يف منظومة األمم املتحدة
  وغريه  1948اعتمااادتاااه اجلمعياااة العااااماااة لألمم املتحااادة يف عاااام  الاااذي -اإلعالن العااااملي حلقوق اإلنسااااااااااااااااان و

 معاهدات حقوق اإلنسان امللزمة للدول األطراف املعنية؛ من
  ؛ا  ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالعهد الدويل اخلو 
  ؛العهد الدويل اخلا  ابحلقوق املدنية والسياسيةو 
 ؛34 العامة ، مبا يف ذلك التوصيةتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأةوا 
  ؛2007سبتمرب/أيلول  13، إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوح األصليةو 
  ؛2018سبتمرب/أيلول  28، ملتحدة بشأن حقوق الفالحني وغريهم من العاملني يف املناطق الريفيةإعالن األمم او 
  ،؛183و 156و 111و 100واتفاقيات منظمة العمل الدولية 
  ؛2009يونيو/حزيران  17، شأن املساواة بني اجلنسني يف صميم العمل الالئقبالعمل الدولية قرار منظمة و 
  8، عزيز املساااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااني واإلنصاااااااااااااف يف األجور ومحاية األمومةتلية بشااااااااااااأن قرار منظمة العمل الدو و 

 ؛2008 األولديسمرب/كانون 
 ؛2417و 1325جملس األمن رقم  ارار وق 
  ؛1995إعالن ومنهاج عمل بيجني، و 
 ؛1994ملؤمتر الدويل للسكان والتنمية، وا 

والتوجيهات ذات الصلة الواردة ، هتادولية األخرى ووالايعمل األجهزة ال االستناد إىلوترمي اخلطوط التوجيهية إىل  -18
 ما يلي: مبا يف ذلك هال، وتكم  لجنةال أعد هتايف منتجات سياساتية أخرى 

 ؛(2004) ينطو اخلطوط التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال املطرد للحق يف غذاء كاٍف يف سياق األمن الغذائي ال 
 مة املسااااؤولة حليازة األراضااااي ومصااااايد األمساك والغاابت يف سااااياق األمن اخلطوط التوجيهية الطوعية بشااااأن احلوك

 ؛(2012)الغذائي الوطين 
  (؛2015) إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية يف ظل األزمات املمتدةو 
  ؛(2015) غذائيةة والينظم الزراعالمبادئ جلنة األمن الغذائي العاملي اخلاصة ابالستثمار الر يد يف و 
  طوط التوجيهية الطوعية لضااامان اساااتدامة مصاااايد األمساك صاااغرية النطاق يف ساااياق األمن الغذائي والقضااااء اخلو

 ؛2015، على الفقر
  ؛(2017)اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية و 
 ؛(2021) ذية الصادرة عن جلنة األمن الغذائي العامليخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغوا 
  مجيع التوصيات السياساتية اليت أقر هتا اللجنة.و 
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 واملبادئ األساسية اليت تقوم عليها اخلطوط التوجيهية هي كا يت:
اف   -19 فتيات وال النساااااءإن  حتقيق املساااااواة بني اجلنسااااني ومتكني  االلتزام حبقوق اإلنساااان وإع احل ايف  يف ءذاءٍ 

وتتما ااااااااااى هذه اخلطوط التوجيهية مع  .حلق يف غذاء كافٍ واأمر أساااااااااااسااااااااااي من أجل إعمال حقوق اإلنسااااااااااان، 
 مبا يف ذلك أهداف التنمية املساااااااتدامة اليت تتناول حقوق اإلنساااااااان. الصاااااااكوك الدولية واإلقليمية وتساااااااتقي منها،

تنفيذ  تعزيز املساااواة بني اجلنسااني عن طريق ة إىلوينبغي أن تتسااق مجيع الربامج والسااياسااات واملساااعدة الفنية الرامي
اإلعالن العاملي مبا يف ذلك القانون الدويل، لدول مبوجب القائمة للتزامات المع ا مبا يتسقالتوجيهية اخلطوط هذه 

 .حلقوق اإلنسان والصكوك الدولية األخرى املتعلقة هبذه احلقوق
ينبغي للدول أن و  ت.والساااياساااات واملمارسااااالقوانني مبوجب  أي  اااخ  للتمييزينبغي أال   ضاااع : عدم الت ييز -20

حقوق اإلنسان، مع اإلقرار ابالختالفات بني النساء جبميع تمتع لللنساء والرجال املساواة يف احلقوق بني اتضمن 
 10.عند احلاجة ،العمليةهتدف إىل تسريع املساواة ومؤقتة دة تدابري حمد   والرجال واذاذ

والفتيات، واالعرتاف هبن  النساءتستند اخلطوط التوجيهية بشكل كامل إىل تعزيز متكني  فتيات وال النساءمتكني  -21
وترتكز اخلطوط التوجيهية إىل العالقة اإلجيابية بني متكني  كصاااااااااااااااحبات حق وجهات فاعلة يف التغيري وقائدات.

ات هتدف إىل ضااااااامان اساااااااتقاللية ابذاذ إجراء كذلك  وتوصاااااااي والفتيات وحتقيق األمن الغذائي والتغذية. النسااااااااء
عن رأيهن اإلعراح نهن من ي، ومتك، بشااااكل فردي ومجاعينفسااااهنوالفتيات وحقهن يف تقرير مصااااريهن أب النساااااء

وذلك من أجل أن يتحكمن ، القراراتصاااانع فع ال وهادف يف عملية  بدورواالضااااطالع واحلصااااول على التمثيل، 
 يت تؤثر على حياهتن وسبل عيشهن.ين خياراهتن االسرتاتيجية اليف حياهتن ويقو  

ز اخلطوط التوجيهية تطبيق الُنهج التحويلية املراعية للمساواة تعز   الُنهج التحويلية املراعية لل ساواة بني اجلنسني  -22
إىل  للمرأةمبا يف ذلك النفاذ اةدود  –عدم املساااواة بني اجلنسااني أعراض كاًل من   تعاجلتعرتض و  بني اجلنسااني اليت

اهليكلية لعدم املسااااواة بني اجلنساااني املتجذرة يف  واألساااباح – ضاااي واخلدمات املالية واملوارد اإلنتاجية األخرىاألرا
ا حتديد . األبويةواهلياكل الُنظم  إدخال تغيري من أجل واساااااااتحداثها الفر  الفريدة ويعين التحويل اجلنسااااااااي أيضاااااااً

مشااركة ذلك ب يتطل  و  اساتدامة األمن الغذائي والتغذية للجميع. حتقيقبغية على املعايري اجلنساانية وعالقات القوة 
تعزيز من أجال بقياادة النساااااااااااااااء والفتياات واحرتامهاا،  قرار، واإلالرجاحل والفتيانميع، مباا يف ذلاك من اجلمجااعياة 

ات واهلياكل عالقات القوة غري املتكافئة والنظم واملؤساااسااايف لتحويل الناجح تحقيق الاملساااؤولية وااللتزام املشااارتكني 
 االجتماعية التمييزية.

طر القانونية األُ  وتقويةالتوجيهية يف حتسااااني  اخلطوطتساااااهم والقانوين واملؤساااساااي   ايتالساااياسااااالتسااااق تعزيز  -23
والفتيات يف اجلوانب املتعلقة  النسااااءاملسااااواة بني اجلنساااني ومتكني منظور ز االتسااااق يف تعميم واملؤساااساااية اليت تعز  

ب االزدواجية ذلك على تعزيز أوجه التآزر وجتن  وسااااااااايسااااااااااعد ية املساااااااااتدامة واألمن الغذائي والتغذية. ظم الغذائابلنُ 

                                                           
على أن تنتهج، وتوافق : "تشجب الدول األطراف مجيع أ كال التمييز ضد املرأة 5و 2اتفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة، املاداتن  10

]...[ اذاذ مجيع التدابري املناساااابة تتعهد ابلقيام مبا يلي: ا لذلك، ملناساااابة ودون إبطاء، سااااياسااااية القضاااااء على التمييز ضااااد املرأة، وحتقيقً بكل الوسااااائل ا
 للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي  خ  أو منظمة أو مؤسسة ]...[ تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة".
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أو جمال  ىخر سااااياسااااة أومنع ا أر غري املقصااااودة أو املتناقضااااة من سااااياسااااة أو جمال قانوي إىل  ،وذفيف املخاطر
 ية.، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي والتغذقانوي  خر

ز اخلطوط التوجيهية التحليالت واإلجراءات اجلنسانية الشاملة تعز   دة السياق التحليالت والُنهج اجلنسانية احملد   -24
اليت تراعي السااياق الوطين واإلقليمي و  -اليت تتجن ب أوجه التعميم والقوالب النمطية  –دة السااياق والتشاااركية اةد  

 ر واملعايري اجلنسانية.واةلي وأتثريه على العالقات واألدوا
والفتياات غالبًاا ما يعاانني من  النساااااااااااااااءالتوجيهياة أبن  اخلطوط تقر   دية القطاعات والنهج املتعدد األبعاد تعد   -25

 اخلطوط شااااااااااااااجعتو . لديهن ر على األمن الغذائي ونتائج التغذيةدة ومتقاطعة من التمييز، اا يؤث  أ ااااااااااااااكال متعد  
جمتمعات السكان إىل اد يعاجل أوجه احلرمان املرتابطة واملتداعمة، وال سيما ابلنسبة د األبعمتعد   اتباع رجالتوجيهية 

 شات واةرومات األكثر تضررًا من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.األصليني والنساء املهم  
التحويلي، تدعم إىل جانب النهج  دة األهداف تع يم مراعاة املنظور اجلنسااااااااااين  الإلجان مت اإلجراءات احملد   -26

اخلطوط التوجيهية تعميم مراعاة املنظور اجلنسااااااي يف مجيع الساااااياساااااات والتدخالت، مع االعرتاف يف الوقت ذاته 
 ترك زحمددة األهداف  بتدخالتتطلب اسااتكمال تعميم مراعاة املنظور اجلنساااي يأبن حتقيق املساااواة بني اجلنسااني 

 والفتيات. النساءبشكل خا  على 
سااااااااتخدام االالتوجيهية اجلمع و اخلطوط ز تعز   ت البياانت املصاااااانفة حبسااااااا نود اجلن. واسااااااتخدامها تعزيز مج -27

املتغريات املتداخلة واإلحصااءات واملؤ ارات ساائر و اإلعاقة و نس والعمر اجلنوع حبساب فة لبياانت املصان  ل نياملنتظم
ل إىل األراضااي واملوارد املالية وحقوق املريا . اجلنسااني، مبا يف ذلك يف جماالت مثل الوصااو بني املساااواة اليت تراعي 

مة احلالية والتقليدية واألصاااااالية واةلية من املعارف القي   مسااااااتقاةاسااااااتكمال البياانت الكمية ببياانت نوعية تم يوساااااا
املسااانني ضااامان متثيل وجهات نظر و تصااانيف البياانت حساااب العمر، ينبغي، حيثما أمكن ذلك، و للمرأة والرجل. 

ظم قائمة على األدلة للرصاااااااااد ومتك ن األدلة الساااااااااليمة من اذاذ قرارات مساااااااااتنرية، وتطوير نُ  والشاااااااااباح. واألطفال
 والتقييم، وبلورة استجاابت وسياسات فعالة.

ة يف ع لية  -28 طر القانونية التوجيهية السياسات واألُ  اخلطوط شج عت  والقوانني السياسات سن  الش ولية واملشاٍر
متكني وتعزيز  كما أن  ، مع احرتام التنوع.  مجيًعا وتسااااااتند إىل مشاااااااركة النساااااااء والفتيات  األ ااااااخاعلى  ترك زاليت 

واحلركات املشاااااااركة املتساااااااوية واهلادفة للنساااااااء واملنظمات اليت تقودها النساااااااء، مبا يف ذلك منظمات حقوق املرأة 
من أمرًا ابلغ األمهية  نيشك الال ية، نساء الشعوح األصليشمل اهلامشية والضعيفة، مبا السياقات االجتماعية، يف 

ا وسااايلة اسااارتاتيجية يتيحان بل ، فحساااب ألولوايهتن  املوضاااوعة للساااياساااات هداف األاساااتجابة ضااامان أجل  أيضاااً
 .االجتماعي اإلقصاءللتغلب على 

ة بني أصااااحا  املصاااالحة املتعددين   اتكتقر  اخلطوط التوجيهية أبمهية توطيد التعاون والشااااارا  التعاون والشاااارٍا
إعطاء قواعد  اااااااافافة للمشاااااااااركة تشاااااااامل على  بناءً  ،ظم الغذائيةبني أصااااااااحاح املصاااااااالحة املتعددين يف النُ  الفاعلة

 ضماانت لتحديد التضارح اةتمل يف املصاحل وإدارته.
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 اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتيات يف سياق األمن -3اجلزء 
 ئي والتغذيةالغذا

لنهوض ابملسااااواة بني اجلنساااني ومتكني ترمي إىل او لجنة صاااادرة عن ال خاصاااة ابلساااياسااااتتوصااايات  3اجلزء م يقد   -29
على توصااااايات األكثر حتديًدا الوالفتيات، بدًءا من التوصااااايات الشااااااملة اليت تنطبق على مجيع األقساااااام، و  النسااااااء

 عي.مة يف إطار كل قسم مواضياملقد  مستوى السياسات و 

 التوصيات الشاملة 3-1
 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -30

، مبا يف ذلك قانون حقوق اإلنسااااااااااااان، مع ةوالدولي ةالوطني القواننيتنفيذ االلتزامات القائ ة مبوجا تعزيز  (1)
ر أي  يء فس  يُ  ال  وينبغي أإيالء االعتبار الواجب لاللتزامات الطوعية مبوجب الصكوك الدولية واإلقليمية السارية. 

تكون الدول خاضااااااااااااااعة هلا مبقتضاااااااااااااى قد ض أي التزامات قانونية د أو يقو  يف هذه اخلطوط التوجيهية على أنه يقي  
 القانون الدويل.

لفائدة ، سااان هاأو هذه التشاااريعات أو تعزيز  ،ز عدم الت ييز واملسااااواة بني اجلنسااانيتنفيذ تشاااريعات تعز  و  (2)
 .مشارهبن   مجيع النساء والفتيات على اختالف

بشأن إنفاذ حقوق املرأة، مبا يف ذلك من أجل  املساواة يف الوصوحل إىل العدالة واملساعدة القانونيةضمان و  (3)
 املمتلكات يف املناطق الريفية واحلضرية واملريا  واخلدمات املالية.

ة والغذائية والتغذية مبا يف ذلك التحويالت النقدي - اهلادفةلح اية االجت اعية لتدابري  وجود ضاااااااااااااامانو  (4)
ا، مبا يف ذلك النساااء دعم الفئات األ ااد فقرً من أجل  –املدرسااية واملعا ااات التقاعدية وتدابري الرعاية االجتماعية 

 يف أوقات الضعف وحاالت الطوارئ واألزمات املمتدة.حىت والفتيات، 
جلنسااااني على مجيت مسااااتوايت النظام الت ييز بني االقائ ة على االجت اعية والثقافية  ألعرافل التصاااااديو  (5)

 املشااااااركة مع اليت تدمي عدم املسااااااواة بني اجلنساااااني يف ساااااياق األمن الغذائي والتغذية، وكذلك من خالل الغذائي
من أجل حتقيق املساااواة بني اجلنسااني، و حلفاء يف عمليات التغيري. بوصاافهم  ة والقادةغري التقليدياجلهات الفاعلة 

على  الرمسيةو الرمسية غري جماالت احلياة  وأن يشاااااااااااااامل الُنظميمن التغيري الفردي إىل التغيري  جيب أن ينتقل التحول
 .السواء

الزراعة على مجيع قطاع ، مبا يف ذلك تع يم املنظور اجلنسااااااااين عا قتلع القطاعات لات الصااااااالةتعزيز و  (6)
عدم  أوجه هن و لق قوة دافعة ملعاجلةوالفتيات ومتكين النساااااااااءمشاااااااااركة يدعم ذلك ، إذ إن املسااااااااتوايت احلكومية

 .ذات الصلة املسائلاملساواة عرب جمموعة من 
 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من و  -31

لكها البلدان اليت مت للجنساانيهج التشاااركية والشاااملة على أساااس التحليالت والنُ  هاوتنفيذتصاا يم تدتالت  (1)
 بلد.كل واخلاصة ب
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ني ر  علىواحل (2) حلفاء ومشاااااٍر ة الرجاحل والفتيانٍ  املراعية التحويلية سااااارتاتيجيات االعمليات و اليف  مشاااااٍر
والُنظم ل الناجح لعالقات القوة غري املتكافئة يلتحو امن أجل ضااارورية الفعالة مشااااركتهم ف. لمسااااواة بني اجلنسااانيل

لساااااااااااالوكيات ا إبرازو اإلجيايب  يالذكور اجلانب تعزيز وينبغي كذلك جتماعية التمييزية. واملؤسااااااااااااسااااااااااااات واهلياكل اال
 .بقدر أكرب ز املساواة بني اجلنسنياإلجيابية اليت تعز  

، سااا الع ر واإلعاإلة واملتغريات األتر حبالك ية والنوعية املصاانفة اجلنسااانية البياانت  واسااتخدام مجعو  (3)
األعراف لكل من سااااااااااااااياق الوطين واإلقليمي واةلي وأتثريه على العالقات واألدوار و الاحلساااااااااااااابان اليت أتخذ يف و 

 .عند اإلمكانتعكس األ كال املتداخلة للتمييز ، و اجلنسني
ج الزراعة تلك القائمة على رُ ك  ،بني اجلنساااااانيواملراعية لل ساااااااواة ٍثر اسااااااتدامة األغذائية الظم نُ التعزيز و  (4)

يف اإلنتاااج، وتاادعم ني اةليهج اليت تتيح مزيااًدا من امللكيااة والتحكم املبتكرة، والنُ  الُنهجاإليكولوجيااة وغريهااا من 
 إنتاج أغذية مناسبة وصحية وأبسعار معقولة.

، مدعومة اباللتزام الساااياساااي والساااياساااات العامة اليت والبشاارية الكافية والفنيةوارد املالية وجود املضااامان و  (5)
سااياسااات وبرامج ومؤسااسااات ب مصااحوبة حداث تغيريات اجت اعية واإلتصااادية واقافيةإلبيئة مواتية  تشااجع قيام

عند للجنساااني، وتنفيذها، املراعية  وضاااع امليزانياتتدابري لدعم اذاذ ينبغي و . نسااانيمراعية للمسااااواة بني اجلدة حمد  
 .اإلمكان

 والفتيات وتغذيتهن   لل رأةاألمن الغذائي  3-2
 القضااي والتحدايت  3-2-1

 عدم املساواة بني اجلنسني يف ايفصوحل على األءذية املغذ ية وتوزيعها
مقارنًة ابلرجال والتغذية الزائدة ساااااااااااااوء التغذية أ اااااااااااااكال  تلفة من والفتيات من  النسااااااااااااااءيزيد احتمال أن تعاي  -32

موعة من وذلك بساااااااااااابب جم، والفتيان، مبا يف ذلك نق  التغذية ونق  املغذايت الدقيقة والوزن الزائد والساااااااااااامنة
من السااااااياسااااااات والتدخالت املشاااااارتكة بني القطاعات ف ن  ولذلك، العوامل االجتماعية واالقتصااااااادية والبيولوجية.

 .مهية حامسةأبتتسم والفتيات للمرأة دة دعم االحتياجات التغذوية اةد  أجل 
  د   ماوهو طريق التغذية اجليدة،  رأةل واملأوجه عدم املساااااااواة االجتماعية واالقتصااااااادية بني الرجتعرتض غالًبا ما و  -33

هذه، على سبيل املثال، افتقار أوجه عدم املساواة غذائية صحية. وتشمل  أمناطلى على احلصول عاملرأة  قدرةمن 
دخل األسرة ومشرتايهتا الغذائية، وعدم املساواة يف توزيع الغذاء داخل األسرة، وظروف العمل إىل التحكم يف املرأة 

وعدم احلصاااااول العمل الثقيل الذي تتحمله املرأة، واالفتقار إىل الوصاااااول إىل اخلدمات الصاااااحية، السااااايئة، وعبء 
 قوق اإللابية.احلالصحة اجلنسية واإللابية و خدمات على 

 النسااااااااءحصاااااااول واألعراف االجتماعية والثقافية التمييزية على بني اجلنساااااااني عدم املسااااااااواة أوجه كذلك ر  ؤث  تو  -34
من خالل املمارسااااات الثقافية املقبولة أوجه عدم املساااااواة هذه  حتصاااالغالًبا ما و ية. املغذ  ية األغذعلى الفتيات و 

 اليت ال جدال فيها.
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ويتحم لن ، املعيشية األسرة داخلألمن الغذائي ل بوصفهن راعيات هاًمادورًا يف كثري من األحيان، تؤدي النساء، و  -35
كجانب غري معرتف به يف   نالك وإعداد وجبات الطعام ألسرهالستهمن أجل ا تهاأو زراعاألغذية  راء  ةمسؤولي

بساابب عوامل مثل اجلفاف املرتبط ابملناخ أو  ،يف سااياق الندرةو . املأجورة كثري من األحيان من أعمال الرعاية غري
لن يقل  ، و نساارهاألولوية لالحتياجات الغذائية ألطفاهلن وأفراد أ ساانادإارتفاع أسااعار املواد الغذائية، متيل النساااء إىل 

 .التغذوية نعلى حالته اضارً  اأتثريً  وهو ما  ل فالغذائي اليومي، متناوهلن من يف بعض األحيان 
 االحتياجات التغذوية لل رأة والفتيات تالحل جمر  حياهتن

ت لديها احتياجاو ذتلف االحتياجات التغذوية للمرأة بناًء على جمرى حياهتا وأنشاااااااااااطة العمل اليت تضاااااااااااطلع هبا،  -36
النساء ايت الدقيقة مثل احلديد واليود ابلنسبة إىل خاصة تتعلق، على سبيل املثال، ابحلديد ومحض الفوليك واملغذ  

 احلوامل واملراهقات.
املراهقات التمييز ضاااااااااااد تمعات اجملو اةلية تمعات بعض اجملاألعراف التمييزية بني اجلنساااااااااااني الساااااااااااائدة يف ومتارس  -37

ذلك  ن  ويعرضاااااهالغذائية الصاااااحية واملطالبة هبا واساااااتهالكها.  األمناطيف الوصاااااول إىل قهن يف ما يتعلق حبوالنسااااااء 
 خلطر متزايد لإلصابة بفقر الدم ونق  التغذية وزايدة الوزن والسمنة.

وتوجد لدى  ر احلالة التغذوية للمرأة، خاصااااااااااااًة أثناء احلمل والرضاااااااااااااعة الطبيعية، على احلالة التغذوية لطفلها.وتؤث   -38
احلمل أو الرضااااااعة الطبيعية وعند االيفراط يف عمل  فرتات خاللحتياجات تغذوية إضاااااافية، كًما ونوًعا، النسااااااء ا

 يتطلب جهًدا بدنًيا، مثل العمل يف املزرعة.
 والفتيات من أجل حتسني األمن الغذائي والتغذية النساءمتكني 

ملحوظ يف والفتيات أن تفضاااي إىل حتساااني  النسااااءاملسااااواة بني اجلنساااني ومتكني  شاااجعمن  اااأن املبادرات اليت ت -39
والفتيات هو طريق لتحسااااني التغذية  النساااااءوهناك أدلة تفيد أبن متكني  .ورفاههاأبكملها  املعيشااااية ألساااارةاتغذية 

 .وأمهبفضل الروابط اإلجيابية بني متكني املرأة وصحة الطفل 
احلي ز اخلا  جزًءا من  قد تكونا وحتضااااااااااريه اهو اااااااااارائاألغذية بعض جوانب القرارات املتعلقة إبنتاج يف حني أن و  -40

يف الغالب يهيمنون يف العديد من اجملتمعات الذكور  لكن  رعاية، للملرأة وجزًءا من أدوارها التقليدية كأم ومقدمة اب
يف وضااع املرأة أن تكون ينبغي و على بعض القرارات الرئيسااية بساابب األعراف االجتماعية وعدم املساااواة اهليكلية. 

حتسااني ذلك يعين و اذاذ قرارات بشااأن تغذيتها والتمتع ابلقدرة على املسااامهة يف حتسااني تغذية أساارهتا. من  انهك  مي
الغذائية الصااحية، ومعاجلة األسااباح واألمناط التغذية بشااأن وصااول املرأة إىل املوارد، وضاامان حصااوهلا على املعرفة 

 األسرية. القراراتصنع اركتها يف ض مشاجلذرية للمعايري اجلنسانية اليت ميكن أن تقو  
التقليدية للتثقيف التغذوي إىل تعزيز األدوار احلالية للجنساااااااني، مع الرتكيز على دور املرأة كأم ومقدمة  الُنهجومتيل  -41

وملعاجلة هذا األمر، جيب أن تعرتف برامج التثقيف التغذوي أبنه من املمكن تقاساااااااااااااام أعمال  الرعاية لألطفال.
ا أتدية دور هنأبوالرعاية،  إ اااااراك كل من هذا  يعين. و ألسااااارهميف ضااااامان التغذية الكافية  يتعني  على الرجال أيضاااااً

ا  ايةاملهم للغ، ولكن من التغذويالنسااااء والرجال يف برامج التثقيف  الذكورية اليت  مواجهة األعراف اجلنساااانيةأيضاااً
 قد تؤثر على استعداد الرجل لتويل هذه األدوار املشرتكة.
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 السياسيات والُنهج االسجاتيجية 3-2-2
 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -42

ألعراف االجت اعية والثقافية الت ييزية بني اجلنساااااااااااني اليت تدم انعدام األمن الغذائي وساااااااااااوء ل مواجهة (1)
 بشاااكل أفضااال هاوفهمحتديد هذه املعايري من أجل حبو  تشااااركية جراء إ وينبغي  والفتيات النساااءالتغذية لد  

 .ماتومن املسل   قابلة للجدلاليت غالًبا ما يتم تطبيعها حبيث تصبح غري و 
 والفتياتلل رأة دة احملد   التغذويةوتنفيذ السااااااااياسااااااااات والتدتالت اليت تعجف  الحتياجات  تصاااااااا يمو  (2)

 سار حياهتن.مب املرتبطة
من أجل تعزيز القدرة على اذاذ  وجود املعارف التغذوية الكافية لد  النسااااء والرجاحل واألطفاحل ضااا انو  (3)

 والتغذية اجليدة اخلاصة هبم وأبسرهم.الصحية خيارات اسرتاتيجية بشأن األمناط الغذائية 

ئي ضد املرأة من أجل األمن الغذانود اجلن. القضاء على العنع اجلنسي والعنع القائم على  3-3
 والتغذية

  القضااي والتحدايت 3-3-1
مثة و كان جسداًي أو جنسًيا أو نفسًيا أو اقتصاداًي. أسواء  -مشكلة عاملية نوع اجلنس العنف القائم على  يشك ل -43

ميكن أن تؤدي التغيريات يف حالة و بطرق متعددة. اجلنس انعدام األمن الغذائي والعنف القائم على نوع  ترابط بني
، بينهم املتجذرةاختالالت القوة الراسااااااااااااااخة أو أو تكثيف  بني النساااااااااااااااء والرجالالتوازن ئي إىل تعطيل األمن الغذا

قد تؤدي و واجملتمعات.  املعيشاااااااااااية يف العالقات واألساااااااااااراجلنس العنف القائم على نوع تزيد من وابلتايل ميكن أن 
إىل أتجيج  هاو/أو ارتفاع أساااااااااااعار  األغذيةندرة  زمنيف  همألسااااااااااار معيلني يكونوا كي الضاااااااااااغوطات على الرجال ل

العنف اجلنسااااااااااااااي  خطرإىل زايدة املشاااااااااااااارتكة بني القطاعات ميكن أن تؤدي العوامل و والعنف املنزيل.  االعتداءات
 غالًبا ما يتعرض املدافعون عن حقوق اإلنسان خلطر العنف.إذ  ،اجلنسوالعنف القائم على نوع 

والنزاعات والكوار  واجلوائح، إىل  تغري  املناخن ذلك تلك الناجتة ع وغالًبا ما تؤدي األزمات اإلنسااااااااااااااانية، مبا يف -44
 تفاقم عدم املسااااواة الكامن بني اجلنساااني وأوجه الضاااعف و اطر العنف اجلنساااي والعنف القائم على نوع اجلنس.

بري يف من ضااااااااغوط اجتماعية واقتصااااااااادية إىل ارتفاع ك اوما يرتبط هب 19-ت جائحة كوفيدعلى ساااااااابيل املثال، أد  ف
 والفتيات ذوات اإلعاقة وكذلك النساااااااااااءتتعرض األحيان،  غالبويف حاالت العنف املنزيل على مسااااااااااتوى العامل. 

مساااتبعدات من اخلدمات ، ويبقني العنف لتزايد خطر والفتيات من جمموعات الساااكان األصاااليني املهمشاااةالنسااااء 
فضااااًل نع العنف والتصااادي له منذ بداية األزمات، لذلك، ينبغي إيالء االهتمام ملو األسااااساااية والدعم االجتماعي. 

 ج هادفة للناجني من العنف، وإيالء اهتمام خا  لأل خا  األكثر حرمااًن.اتباع رُ عن 
مبسااااااااؤولياهتن االضااااااااطالع عند اجلنس العنف القائم على نوع يف املناطق الريفية والفتيات  النساااااااااءغالًبا ما تواجه و  -45

غالًبا اليت حتصل االستغالل، فرط الندرة املتزايدة هلذه املوارد بسبب  كما أنطب الوقود.  اليومية، مثل مجع املياه وح
 وغريها من ،وإزالة الغاابت ،تغري  املناخو  ،غري املسااااااااتدامةواسااااااااعة النطاق و اليف سااااااااياق اارسااااااااات اإلنتاج الغذائي 
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 قطع مسااااااافات جيربن علىحيان يف غالب األالفتيات و تعين أن النساااااااء ، مثل خصااااااخصااااااة مصااااااادر املياهالعوامل 
 .بشكل أكرب خلطر العنف ن  ما يعرضهوهو أطول، 

لصاااااااحة اجلسااااااادية والعاطفية والعقلية ل  اااااااديد يؤدي العنف اجلنساااااااي والعنف القائم على نوع اجلنس إىل تقويضو  -46
 ،ثقافة الصمتب نيالعنف حماط ن النوعان منومع ذلك، غالًبا ما يبقى هذاوالفتيات.  النساءوالكرامة والرفاه لدى 

بقدرهتن على االستفادة من  انوالفتيات يف سنواهتن اإلنتاجية واإللابية، ويضر   النساءيف املقام األول على  انر ويؤث  
ومقدمات للرعاية، وذلك  أبجرالفر  من أجل زايدة املساااااااااااامهة يف األمن الغذائي والتغذية، بوصااااااااااافهن عامالت 

 بسبب املرض واإلصابة والوصم.
 االسجاتيجية سياسات والُنهجال 3-3-2

متنت مجيت أشكاحل العنع التنمية وسااائر أصااحاح املصاالحة املعنيني، أن يف شااركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -47
، ، يف سياق األمن الغذائية والتغذيةمبا يف ذلك املمارسات الضارة تدعم القضاء عليهأن والفتيات و  النساءضد 

 وذلك من خالل ما يلي:
 .تفاقية القضاء على مجيع أ كال التمييز ضد املرأة، مبا يف ذلك ايذ االلتزامات الدولية القائ ة لات الصلةتنف (1)
 .ايفاجة وإدتاحل تشريعات جديدة عندها، تنفيذ التشريعات الوطنية القائ ة وتعزيز و  (2)
املزيد من  ايتهناجلن. ومحمن العنع القائم على نود  اتالناجيوتدمات لدعم وجود تدابري وضاااااااااا ان  (3)

ات  .لجناة واالستثمار يف التدابري الوقائيةل التصدي بشكل فعال ، وكذلكمن االنتهٍا
، وتعزيز محايتهن يف سااااااياإلات األزماتوسااااااالمتهن والفتيات  النساااااااءاسااااااتحداث تدابري لضاااااا ان أمن و  (4)

العنف، وال ساااااايما زايد خطر لت والفتيات املعرضاااااااتللمرأة إيالء اهتمام خا   فضاااااااًل عنوكرامتهن وسااااااالمتهن، 
 والفتيات ذوات اإلعاقة. النساء

 .حتسني آليات اإلبالغ عن العنع القائم على نود اجلن. والتحرش اجلنسيو  (5)
اليت تولاا د العنف اجلنسااااااااااااااي والعنف  الن طياة يف اتت ت ن اال التغيريات على األعراف وال إدتااحل تعزيزو  (6)

 تعزيز الذكورية اإلجيابية والقضاء على املمارسات الضارة.، و هماوتدمي القائم على نوع اجلنس
 التحويلية املراعية للمساواة بني اجلنسني.عمليات اليف رئيسيني  ابعتبارهم  ركاء الرجاحل والفتيانإشراك و  (7)
، وعااادم والتحرش اجلنساااااااااااي والتن ر عا اإلنجناا اجلن. نود القااائم على تعزيز الوعي العااام  لعنع و  (8)

 هذه األ كال من العنف.مطلًقا مع امح التس

 والتقليل منها وإعادة توزيعهااملأجورة ءري االعجاف  لرعاية واألع احل املنزلية  3-4
 القضااي والتحدايت 3-4-1

ل ويشمل هذا العم أمرًا ابلغ األمهية ابلنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية.املأجورة غري تعترب الرعاية واألعمال املنزلية  -48
األسااارة واجملتمع، والعديد من األنشاااطة  من أفرادملرضاااى اإعداد الطعام لألسااارة واإلطعام ورعاية األطفال واملسااانني و 
ذه األنشاااطة املتعلقة ابلرعاية هب االعرتافغالًبا ما ال يتم . و األخرى الضااارورية من أجل رفاه اإلنساااان واجملتمع ككل
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تكون األنشااطة اليت تقوم هبا النساااء ويف كثري من األحيان دات عليها. االقتصااا اعتمادعلى الرغم من املأجورة غري 
وغري معرتف هبا  مأجورة ، مثل الزراعة والري وحصاااااااااااد اةاصاااااااااايل وجتهيز األمساك، غرياألغذيةما يتعلق إبنتاج  يف

 على الرغم من قيمتها االقتصادية واالجتماعية اهلائلة.
ويف املتوسااط، تقوم النساااء مبا يقارح ثالثة  تساااوي يف كثري من األحيان.ومع ذلك، ال جيري تقاساام هذا العمل ابل -49

. ويعيق هذا مشااااركة املرأة يف األنشاااطة املأجورة يف ساااوق العمل أضاااعاف العمل غري املأجور الذي يقوم به الرجال
  .ويف عمليات صنع القرار

، املأجورةأبعمال الرعاية والعمل املنزيل غري  لقياماملرأة يف ما يتعلق ابالضااااااغط على  يشااااااك ل ويف كثري من األوقات، -50
يف نسااابًيا واألمناط الغذائية الصاااحية الغذائية التقليدية  األمناطعن  لالبتعادرئيساااًيا  دافًعا ،املأجورإضاااافة إىل العمل 
فريهاا للوقات بسااااااااااااااباب عادم قاابليتهاا للتلف وتو ن عاالياة التجهيز ، إىل أغاذياة أكثر مالءماة ولككثري من األحياان

 عداد الطعام.إل  املخص  
والفتيات الريفيات قدرًا  النساءويف العديد من البلدان املنخفضة الدخل، ويف سياق البنية التحتية اةدودة، تقضي  -51

وال تقوم هذه  11.املياه وخشاااااااااااااب الوقود لالساااااااااااااتخدام املنزيل والزراعيعلى من أجل احلصاااااااااااااول هائاًل من الوقت 
ا  إببعاد املسااااتغرقة للوقت األعمال الفتيات عن املدرسااااة فحسااااب، بل تؤدي إىل مواجهة العديد من الفتيات أيضااااً

عبًئا مزدوًجا يتمثل يف أداء األعمال املنزلية داخل أساارهن، إىل جانب األنشااطة الزراعية، وغالًبا ما يعملن ساااعات 
تبار األعمال املنزلية اجملتمعية، مثل عدم تقدير تعليم الفتيات وعدم اع الساااااااااااااالوكياتل وتشااااااااااااااك   أكثر من الفتيان.

 حتسني حالة الفتيات، خاصة يف املناطق الريفية.ول دون كعمل، حتدايت إضافية حت
 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-4-2

 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -52
من خالل ، وتثمني قيمتهااا احلقيقيااة، واإلنتااا املتعلقااة  إلبااا  املااأجورة ع اااحل الرعااايااة ءري أب االعرتاف (1)

 .اإلحصاءات الوطنيةوإدراجها يف  حساهبا
االساااااااااااتث ارات العامة يف الرعاية االجت اعية وايف اية االجت اعية من خالل  املأجوراحلد من العمل غري و  (2)

)مبا يف  البنية التحتية الريفيةوتوفري لة أو املدعومة من الدولة امل و   املساااااااااااننيو وتوفري تدمات رعاية األطفاحل 
 واحلصول على الكهرابء(.الصحية النظافة و الصرف الصحي سني إمدادات املياه ومرافق ذلك حت

 .ةواملائي ةالزراعياألءذية لع ل املنزيل وإنتا  يف ارة لليد العاملة املوف   التكنولوجيات إاتحةمتويل و  (3)
ن الع ال وجود ضاااااااااااااامااان و  (4) ن خالل توفري ، مصااااااااااانت القراراتودوائر ترتيباات ع ال أٍثر مروناة يف أماٍا

 تعكس معايري منظمة العمل الدولية.و مراعية للمساواة بني اجلنسني سياسات فعالة 
وسااااااااااائر أصااااااااااحاح املصاااااااااالحة واجملتمع املدي والقطاع اخلا  التنمية يف شااااااااااركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -53

 املعنيني، أن تقوم مبا يلي:

                                                           
، منظمااااة الصاااااااااااااااحااااة العااااامليااااة واليونيساااااااااااااااف،  2017-2000التقاااادم اةرز يف جمااااال مياااااه الشااااااااااااااارح واإلصاااااااااااااااحااااا  والنظااااافااااة العااااامااااة يف املنااااازل  11

2017.9789241516235https://www.who.int/ar/publications/i/item/. 

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


17 

 شااااجيعوت ،املأجورةءري الرعاية واألع احل املنزلية  بتوزيتتعلق التصاااادي للمعايري اجلنسااااانية التقييدية يف ما ي (1)
 بني النساء والرجال داخل األسرة. زيد من اإلنصافمباملأجورة تقاسم أعمال الرعاية واألعمال املنزلية غري 

ةاملبوة األبوة و األمومة و ألاإلجازات املالئ ة لإاتحة تعزيز و  (2)  .، واعتمادهاشٍج

ة املرأة 3-5  يف جماحل وهادف   متساو  بشكل دورها القيادي أتدية صوهتا وإمساد و  مشاٍر
 على مجيت املستوايت القراراتصنت و السياسات 

 والتحدايت القضااي 3-5-1
الرفيعة املساااااتوى املعنية ابألمن الغذائي  القراراتصااااانع العاملي مشااااااركة املرأة يف هيئات  املساااااتوىعلى لقد ازدادت  -54

 وعلى مساااااااااااتوى األسااااااااااارة لعام واخلا ، بيد أرا ال تزال منخفضاااااااااااة يف العديد من البلدان.والتغذية يف القطاعني ا
، هناك قرارات رئيساااية تتعلق ابألمن الغذائي والتغذية، مثل أمناط اإلنفاق األساااري على األغذية ومشااااركة املعيشاااية

جملتمعية، ميكن أن تتأثر بعالقات القوة ا حتاداتاملنتجني واال احتاداتاملرأة يف األنشطة املدرة للدخل، واملشاركة يف 
على وجه تواجه املرأة الريفية و  غري املتكافئة واألدوار اجلنسااااااااااااااانية واألعراف االجتماعية واملمارسااااااااااااااات التمييزية.

اخلصو  العديد من العقبات، وذلك بسبب عبء العمل الثقيل امللقى على عاتقها واستمرار النظرة التقليدية إىل 
 الرجل يف اجملتمع.دور املرأة و 

الغذائية الصحية ابألمناط إنفاق األسرة ترتبط    ما  يف اتاذاذ القرار عملية إىل أن سلطة املرأة يف األدلة تشري و  -55
وعندما تتحكم املرأة بشكل أكرب يف دخل األسرة،  12.فراد األسرة ا خرينألو للمرأة نفسها ونتائج التغذية األفضل 

ومع ذلك، ف ن العالقات غري املتكافئة بني اجلنسني  الدخل على األغذية ورفاه األطفال.يزداد احتمال إنفاق هذا 
القرارات الرئيسية على الرجال هم من يتخذون االجتماعية والثقافية األبوية تعين أن واألعراف واملمارسات التمييزية 

لنساااء إىل احدايت أكثر وضااوًحا ابلنساابة تكون هذه الت وقدابألمن الغذائي والتغذية.  يف ما يتعلقمسااتوى األساارة 
 يف اجملتمعات الريفية ولكنها تنطبق أيًضا على النساء يف املناطق احلضرية.

قيادية ومشاااركتها بشااكل  احتول دون تويل  املرأة أدوارً جساايمة عوائق والفتيات  النساااءوالتمييز ضااد العنف  يشااك لو  -56
تشمل حمدودية الوصول إىل التعليم، واملواقف االجتماعية السلبية جتاه العوامل اليت . كما أن كامل يف احلياة العامة

، متنع النساااااااء من حتقيق إمكاانهتن الكاملة املأجورةغري  ةاملنزليواألعمال الرعاية أعمال القيادات النسااااااائية وعبء 
 ع.واملشاركة الكاملة يف اجملتم

 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-5-2
 لقيام مبا يلي:ينبغي للحكومات ا -57

من أجل ضااااامان متثيل املرأة يف إدرا  تدابري الت ييز اإلجيايب وتطبيقها، مثل ايفصااااب حبسااااا نود اجلن.  (1)
يف القطاعني العام واخلا ، واحلصاااااول على التعليم واملشااااااركة يف و الساااااياساااااية  األحزاحاملناصاااااب القيادية ضااااامن 

 املنظمات اجملتمعية.
                                                           

12 ?sensitive agriculture program-Is women's empowerment a pathway to improving child nutrition outcomes in a nutrition  ،
 .2019دويل لبحو  سياسات األغذية، املعهد ال

https://www.ifpri.org/publication/womens-empowerment-pathway-improving-child-nutrition-outcomes-nutrition-sensitive
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القرارات واذاذ يف مجيع أبعاد تصااميم السااياسااات  للنساااء ومنظ اهتن نيالكامل ٍةاالخنراط واملشااار ضاامان و  (2)
املبتكرة، ودعم القيادة النسااائية من الُنهج و  اإليكولوجيةهج الزراعية الرباجمية لألمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك النُ 

 خالل التدريب وبناء القدرات.
صاااانع املشاااااركة يف يتمك ن من  لتحصاااايلهن العلمي لكيامهن ضاااامان إمتمن أجل  الشاااا ت حشاااد طاإلاتو  (3)

 .على  تلف املستوايت القرارات
 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -58

 والفتيات. النساءومتويله لفائدة  التدريا على القيادةتعزيز  (1)
االعرتاف أبمهياة االرتبااط الاذايت ودور احلراك و  .نساااااااااااائية والع ل اجل اعي النساااااااااااائيتعزيز املنظ ات الو  (2)

على مجيع  القراراتصاااااااانع والفتيات يف جمال  النساااااااااءاالجتماعي الرامي إىل تعزيز املساااااااااواة بني اجلنسااااااااني ومتكني 
اةلية والوطنية  تعلى املسااااااااااتوايأن يشاااااااااامل الدعم التمويل املبا اااااااااار ملنظمات حقوق املرأة وينبغي  املسااااااااااتوايت.

األمن  جمايل يف قيادية اأدوارً  هاتوليمن أجل دعم منظمات حقوق املرأة  ومن املهم للغاية. على السااااااااااااواء واإلقليمية
احتياجات توج ه  أنضاااااامان وذلك من أجل  –والعمليات ذات الصاااااالة  -رفيع الاملسااااااتوى على الغذائي والتغذية 

 ر عليها أكثر من غريها.اليت تؤث   املرأة وتوقعاهتا السياسات والربامج
، مبا يف ذلك بني القادة الذكور من خالل زايدة الوعي بني اجلنسااني ألعراف واملواإلع الت ييزيةالتصاادي لو  (3)

 .مراعية للجنسنيسياسات وخطط عمل واستحدا  والتدريب 

 ةاملستدام ظم الغذائيةالت كني االإلتصادي واالجت اعي لل رأة يف سياق النُ  3-6
 نفال املرأة إىل سوق الع ل وحصوهلا على الع ل الالئ  3-6-1

 القضااي والتحدايت
ل احلصاااول على فرصاااة عمل  منة تساااودها ظروف الكرامة والساااالمة أمرًا ذا أمهية حيوية من أجل رفاه اإلنساااان ميث   -59

فح النسااااء أكثر من من املرجح أن تكا. و ورخائه، وهو كذلك عنصااار أسااااساااي مسااااهم يف األمن الغذائي والتغذية
ها لعثور على عمل أبجر مناسااااااااااااااب يف القطاع الرمسي. ويرجع ذلك إىل عوامل متعددة، مبا فيجل اأمن الرجال 

بكلفة  املساااااااننيمرافق رعاية األطفال أو  واالفتقار إىلأصاااااااحاح العمل، يف صااااااافوف التمييز على أسااااااااس اجلنس 
غالًبا ما ذضااع و على اذاذ القرار يف العديد من السااياقات.  نوقدرهت ة النساااء، والقيود املفروضااة على حركميسااورة

أو عمل مشااااابه.  هنفسااااأقل من الرجال مقابل العمل  ايتقاضااااني أجورً  إذالنساااااء لفجوة يف األجور بني اجلنسااااني، 
واملضاااايقات يف مكان العمل، اجلنس ميكن أن تكون النسااااء عرضاااة للتمييز واالساااتغالل والعنف القائم على نوع و 
ويف املناطق الريفية، يزيد احتمال توظيف  13. سااااااايما عندما يتم تقويض حقوقهن بسااااااابب عدم وجود عقد رمسيال

ا عن على أساااااااااس املرأة يف املهام الكثيفة العمل، وتكسااااااااب أجورًا أقل من الرجال، وُتدفع أجورهن  القطعة عوضااااااااً
 األجر اليومي.

                                                           
 (.2019)اتفاقية منظمة العمل الدولية،  القضاء على العنف والتحرش يف عامل العملبشأن  190اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  13
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لصحة والسالمة، وهو لاملالئمة تدابري المن االفتقار إىل  -ساء مبن فيهم الن - نير الكثري من العمال الزراعيويتضر   -60
أكثر املهن خطورة  ىحدإالزراعة  وتشك ل ما قد يؤدي إىل ارتفاع معدالت احلواد  واإلصاابت واألمراض املميتة.

ن، تفتقر املرأة ويف كثري من األحيا اليت تنطوي على التعرض للمواد الكيميائية الزراعية وا الت واملعدات واملا اااااية.
 بوصفها موظفة. ،واملعلومات عن حقوقها ة،إىل الوصول إىل نُظم احلماية االجتماعي

وغالًبا ما حتد  األعراف االجتماعية والقوانني واملمارساااااات املتحيزة جنساااااانًيا من مشااااااركة املرأة يف منظمات العمال  -61
 واملنتجني ومؤسسات العمل املنظم، مثل نقاابت العمال.

لالستغالل الشديد يف من غريهم املهاجرون، مبن فيهم العمال املهاجرون وطالبو اللجوء والالجئون، أكثر ض ويتعر   -62
بساااابب التمييز القائم على من حالة ضااااعف املهاجرات بشااااكل خا   وتعايالعمل وغريه من أ ااااكال اإلساااااءة. 

 نوع اجلنس واأل كال املتعددة واملتقاطعة من الضعف والعنف.
ة املرأة يف الُنظم الغذائية بوصفمشا 3-6-2  أع احل ةورائد ةمنتج هاٍر

 القضااي والتحدايت
يف املائة من املنتجني الريفيني يف بعض البلدان،  80ما يصااااال إىل ، وتشاااااك ل ظم الغذائيةتشاااااارك املرأة بفعالية يف النُ  -63

والنسااااء العامالت يف والراعيات عات وتواجه املزار  .وغري معرتف هبا مأجورة هذه األدوار غالًبا ما تكون غري ولكن  
ظم غالًبا ما يهيمن الذكور على هذه النُ و مصاااايد األمساك قيوًدا على املشااااركة الكاملة يف ساااالسااال القيمة الزراعية. 

اليت متيل املزارعات إىل النطاق  من الزراعة الصاااااااااااغرية نطاق بداًل الواساااااااااااع الحنو اإلنتاج الزراعي وتتصاااااااااااف ابلتوجه 
، املوارد اإلنتاجية مثل األرض واملياه واالئتماناحلصااااااااااااااول على ها، ويرجع ذلك جزئًيا إىل افتقارهن إىل االيفراط في

غالًبا ما تكون و ونق  املعرفة التجارية.  ،قلة الوصاااااااااول إىل وساااااااااائل النقل، و رأس املال االساااااااااتثماريواالفتقار إىل 
 .املرأة، وتستثين املنظور اجلنسايال تراعي  سمكيةنة يف سالسل القيمة الزراعية والاهلياكل والعمليات املتضم  

وينطوي التكثيف الزراعي على  جات إىل نظم زراعية أكثر كثافة.ر املنتِ اوتتسع الفجوة بني اجلنسني مع انتقال صغ -64
ب احلصااااول على األصااااول اإلنتاجية واخلدمات والتكنولوجيا واألسااااواق وتنويع ضااااخامة أكرب يف رأس املال، ويتطل  

 .اصيل، وهي أمور أصعب ابلنسبة إىل املرأةاة
مشاااااااركة املرأة يف أنشااااااطة جتهيز األغذية املضاااااايفة للقيمة االفتقار إىل اخلدمات املالية واملعارف وخدمات يعيق ما و  -65

املشاااااااااااااورة والتكنولوجيا املناسااااااااااااابة والتدريب، اليت ميكن أن تبين القدرات الفنية لدى املرأة وكذلك مهاراهتا القيادية 
وكثريًا ما تزيد العوامل االجتماعية والثقافية من املشااكلة من خالل  ظم الغذائية.النُ إطار ملتعلقة برايدة األعمال يف وا

 ل من قدرهتا على الوصول إىل األسواق املرحبة.األمر الذي يقل  وهو تقييد حركة املرأة، 
االسااتهالك األسااري،  ألغراضيت تديرها النساااء االحتفاظ ابألغذية الناجتة عن اةاصاايل اليتم  ويف غالب األحيان، -66

ا للدخل اهلامشااااااااااي.ا يوف  ا جات الزراعية من املزارع إىل األسااااااااااواق غري وعالوة على ذلك، مع انتقال املنت   ر فرصااااااااااً
النظامية، تشااااااااري األدلة إىل أن النساااااااااء كثريًا ما يفقدن الساااااااايطرة وفر  توليد الدخل على طول عمليات إضااااااااافة 

ذلك، حىت لو كانت النساااااااء تزرع يف كثري من األحيان حماصاااااايل بسااااااتانية عالية القيمة، مثل عن  . وفضاااااااًل القيمة
اخلضاااااااروات للمراكز احلضااااااارية، ف ن االفتقار إىل مواد التغليف وساااااااالسااااااال التربيد والنقل يؤدي إىل خساااااااائر كبرية 

 ومكاسب منخفضة.
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خلدمات املادية وغريها من املوارد واخلدمات التكميلية د أحد اجلوانب الرئيسااااااية حلصااااااول املرأة على املوارد واتحد  وي -67
غالًبا ما تكون جمموعات . و   هلاالضاااااااارورية من خالل إ ااااااااراكها يف الشاااااااابكات ورأس املال االجتماعي املخصاااااااا  

ويف كثري من األحيان، يكون  املنتجني ووكالء اإلر ااااااااااد الزراعي ووساااااااااائل النقل متاحة للرجال أكثر من النسااااااااااء.
أن يتيحوا  ومن غري املرجحلون الوصااااااول إىل األسااااااواق واخلدمات من الذكور،  اااااااد الزراعي الذي يسااااااه  وكالء اإلر 

 هذه الروابط للمرأة.
ومع أن حقوق اإلنسااااان اخلاصااااة ابملرأة منصااااو  عليها دولًيا يف اتفاقية القضاااااء على مجيع أ ااااكال التمييز ضااااد  -68

من قاادرهتااا على الوصااااااااااااااول إىل املوارد اإلنتاااجيااة  انونيااة اليت حتااد  املرأة، ال تزال املرأة تواجااه العااديااد من القيود القاا
وترتبط احلقوق القانونية املتسااااوية عادًة بدخل أفضااال وأكثر أمًنا  واالساااتفادة منها، مبا يف ذلك األراضاااي والفر .

أنفسااااااااااهن  يف سااااااااااوق العمل ابلنساااااااااابة إىل النساااااااااااء، وترتبط ابلتايل بزايدة اإلنفاق على األغذية والتغذية من أجل
 14.وأطفاهلن

 والفتيات على حتقيق إمكاانهتن الكاملة. النساااااااااااءظم الغذائية من قدرة ويقل ل عدم املساااااااااااواة بني اجلنسااااااااااني يف النُ  -69
 ؛على إدارة املخاطر ة املرأةوقدر  ةنتاجياإلر على يؤث  و من وصااااااااااااااول املرأة إىل املوارد  وإضااااااااااااااافة إىل ذلك، فهو  د  

الوقت والطاقة وتوفر  نشاااااااطة املأجورةإىل األاملرأة  ووصاااااااول ؛ومشااااااااركة املرأة وإمساع صاااااااوهتا يف جمموعات املزارعني
 ا يقيد من مسامهتها يف دخل األسرة.ا، هذه األنشطةمن أجل لديها الالزمني 

ا للعالقات القائمة بني دقيقً  االعادلة بني اجلنساااااني فهمً املساااااتدامة و ظم الغذائية وساااااالسااااال القيمة ب تعزيز النُ يتطل  و  -70
 ،بينهم وذصاااي  العمالة ،عليهم وتوزيع املوارد ،يةالتفاوضااا هتموقدر  ،اجلنساااني وأدوار الرجال والنسااااء ومساااؤولياهتم

، مبا يف ذلك األغذيةفهم الفوائد اليت جينيها الرجال والنساااء من الزراعة وإنتاج كذلك ب  يتطل  و . لقراراتل همصاانعو 
يف ما    لتحدايت اليت تواجهها النساااااااااااااء التصاااااااااااادي لمن أجل ربامج للفعال التصااااااااااااميم الب الدخل، إىل جان

ياانت ومعلومات عالية اجلودة مصحوح ببب حتسني التدخالت تطبيق حتليل جنساي ويتطل   التمكني االقتصادي.
ليات اإلنتاج واملعاجلة د، والرتكيز على عمعلى طول ساالسال القيمة، يف ساياق قانوي واجتماعي وبيئي وثقايف حمد  

ا أ اااااااااكال  والتخزين والنقل والتوزيع والبيع ابلتجزئة من منظور جنسااااااااااي. وينبغي أن تراعي هذه التحليالت أيضاااااااااً
 احلرمان واالستبعاد املشرتكة بني القطاعات.

 ورأس املاحل االجت اعياملالية ايفصوحل على اخلدمات  3-6-3
 القضااي والتحدايت

ملرأة ومشاااااااركتها على ابلنساااااابة إىل ارأس املال النقدي عقبة كبرية أمام أنشااااااطة رايدة األعمال االفتقار إىل  يشااااااك ل -71
تشامل و  طول النظام الغذائي وساالسال القيمة، من االساتثمار يف األراضاي إىل األعمال التجارية الزراعية والغذائية.

والتأمني تقييد الوصاااول إىل األصاااول، مبا يف لى اخلدمات املالية مثل االئتمان عصاااول املرأة حالقيود املفروضاااة على 
من أجل التوافر اةدود ملنتجات القروض و  ؛للقروض ةذلك األراضاااااي واملمتلكات اليت ميكن اساااااتخدامها كضااااامان

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

empowerment and gender equality ،2014، منظمة العمل الدولية. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_243015.pdf
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بني اجلنساااااني يف القوانني التشاااااريعية وعدم مراعاة املنظور اجلنسااااااي والتمييز ، تناهية الصاااااغرامللشاااااركات الصاااااغرية و ا
 مشاريعها وإنتاجيتها.وتنمية املرأة من تطوير متنع ألعراف األبوية اليت وا ؛والعرفية

وهو ما  د  من اسااااااااااااااتخدامها للموارد  15وغالًبا ما يكون لدى املرأة معرفة ونفاذ حمدودين إىل اخلدمات املالية، -72
اطات ضاااااااامان وعندما يكون لديها إمكانية احلصااااااااول على هذه اخلدمات، فهي تواجه ا اااااااارت  الطبيعية واإلنتاجية.

وحىت عندما تتشاااااااااااابه  هاًل أقصااااااااااار الساااااااااااتحقاق القروض، ومعدالت فائدة أعلى مقارنة ابلرجال.أكثر تقييًدا، ومُ 
 املتطلبات، غالًبا ما تكون املرأة غري قادرة على استيفائها.

ا من قدرهتا على احلصاااول على التمويل املتعلق إبدارة  اطر  -73  املناخيةالكوار  و د  عدم الشااامول املايل للمرأة أيضاااً
للمخاطر الزراعية املتعلقة عرضااااااااة ا أكثر ا ما تكون النساااااااااء أيضااااااااً وكثريً . والتعايف منها، مبا يف ذلك التأمني الزراعي

 .إىل املوارد الالزمة لتعويض هذه الصدمات عادةً يفتقرن  هنابملناخ، ولكن
واملعلومات بشاااااأن اخلدمات  ،م ابلشاااااؤون املاليةبناء القدرات يف جمال اإلملا الوصااااال إىل فر وحتتاج املنِتجات إىل  -74

ا إىل زايدة فر  نفاذها إىل األسااااااااااواق حباجةاملرأة كما أن   واملنت جات املالية. اخلدمات املالية  ارهيساااااااااا  تاليت ، أيضااااااااااً
ا الحتياجاهتا وظروفها اخلاصااااة، وذلك من أجل حتسااااني اإلنتاجية وحتويلها إىل املصاااام   وساااابل  مداخيلمة خصاااايصااااً

 بدورها األمن الغذائي والتغذية والرفاه ألسرهتا، وخاصة األطفال.تدعم  نةعيش حمس
، يف إحدا  تغيري حقيقي اتشااابكات للنسااااء واملنظمات النساااائية، مثل مناذج التعاونيالوميكن أن يسااااهم إرسااااء  -75

رف والتحدايت، اخلربات واملعا تشاااااطرمن  حنو االسااااتقالل املايل للمرأة، وذلك من خالل متكني النساااااء الريفيات
وميكن هلذه  لعمل، وحتسااني ساابل العيش، واحلصااول على املوارد واخلدمات اإلنتاجية.لوتعزيز التمكني وتوفري فر  

ر مة تصبح هياكل منظ  كي ل أيًضا الشبكات أن تنمو دين وجتار التجزئة من الفعال مع املور  ي عاجلماالتفاوض تيس 
 16.ابًحا ملزارع هؤالء النساء ومؤسساهتن الريفيةأجل احلصول على خدمات أفضل، اا يدر أر 

 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-6-4
 أسواق الع ل وايفصوحل على الع ل الالئ وصوحل املرأة إىل 

 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -76
 النساااااء أداة أساااااسااااية لضاااامان املساااااواة بني اجلنسااااني ومتكنيبوصاااافها  تنفيذ اتفاإليات منظ ة الع ل الدولية (1)

 والفتيات واحرتام حقوق اإلنسان يف مكان العمل.
تكافؤ مثل  ،. للح  يف الع ل الالئ  ومحاية املبادئ الرئيسااااااايةضااااااا ان وجود إطار إلانوين متني يؤسااااااا  و  (2)

التحرش. وينبغي أن يشمل ذلك تدابري منع وظروف العمل ا منة، مبا يف ذلك ، األجر لقاء العمل املتكافئ القيمة
ومتكني كل من النساء والرجال من االضطالع مبسؤوليات رعاية ز ترتيبات العمل املرنة ومرافق رعاية األطفال، لتعزي

 .مأجوربعمل يف الوقت ذاته القيام مع  متساوية
 مبا يلي: القياموسائر أصحاح املصلحة املعنيني،  القطاع اخلا وينبغي للحكومات، بدعم من  -77

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

https://www.ilo.org/empent/areas/social-finance/WCMS_737729/lang--en/index.htm
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview#1
https://www.albankaldawli.org/ar/topic/financialinclusion/overview#1
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/publication/wcms_379095.pdf
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العمل الالئق واألجور املعيشية وحتسني  تشجيعتعزيزها هبدف  أو   السياساتعلى مستو تدتالت الإدراج  (1)
ظروف العمل يف النظم الغذائية ابلنساااااااابة إىل النساااااااااء البالغات والفتيات يف ساااااااان العمل، مع إيالء االهتمام على 

 ع اجلنس.احلواجز وأوجه التمييز القائمة على نو  تذليلواحلماية االجتماعية، و  ،سبيل املثال للسالمة
ساااااياساااااات أماكن العمل وغريها من التدابري، عن طريق  يف القطاعني العام واخلاص الع ل الالئ  شااااجيتوت (2)

 مثل الوصول إىل نُظم احلماية االجتماعية.
ة النساء يف النُظم الغذائية بوصفهن من  ات أع احلجات ورائدت  مشاٍر

 ينبغي للحكومات القيام مبا يلي: -78
إعادة ذلك من أجل ، و ماوالتصدي هلملنع العنف والتحرش يف مكان العمل األطر القانونية  يزتنفيذ و/أو تعز  (1)

ملرأة، مبا يف اخلاصاااااة اب، واملسااااااواة يف األجر ومحاية حقوق العمل املأجورةتوزيع األعمال املنزلية وأعمال الرعاية غري 
 ذلك املهاجرات وطالبات اللجوء والالجئات.

 وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي: القطاع اخلا م من وينبغي للحكومات، بدع -79
عند االقتضاء، واحلد من الفصل يف  النظاميإىل االإلتصاد  النظاميانتقاحل املرأة من االإلتصاد ءري  دعم (1)

 سوق العمل.
من ة ابلتساوي االستفادو  ،سالسل القي ةببشكل متساو  لتحكم  تعزيز السياسات اليت تس ح لل رأة و  (2)

 األراب .
ة املرأة يف االساااتث ارات الزراعية وساااالسااال القي ة  تؤار علىاليت لألعراف االجت اعية التصااادي و  (3) مشااااٍر

 .إىل األسواق اووصوهل
ة يف االساااااااااتث ارات الزراعية بوصااااااااافهاملرأة من امل متكنيو  (4) جمال ، مبا يف ذلك يف فاعلة جتارية ةجه اشااااااااااٍر

لصااغري النطاق، ابلتعاون مع جهات فاعلة أخرى مثل املؤسااسااات اخلاصااة من خالل التعاونيات التصاانيع الزراعي ا
 واتية.املبيئة الر وف  هو ما يومنظمات املنتجني، و 

)يف  ىت النظم  والبنية التحتية الريفية والنقل واألنشطة اخلاصة  ملرأة ستث ارات يف التكنولوجيااالتعزيز و  (5)
هتا على اسااااااااااتخدام التكنولوجيات أو اقو ي قدر يأنشااااااااااطة املرأة و مبا يدعم ساااااااااال القيمة( الغذائية وعلى طول سااااااااااال

 .ال من عبء عملهاألساليب اليت تقل  
 ايفصوحل على اخلدمات املالية ورأس املاحل االجت اعي

 ي:وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلواجملتمع املدي  القطاع اخلا ينبغي للحكومات، بدعم من  -80
على ساااااااابيل ف .الشاااااااامول املايل للمرأة لتحقيق التصاااااادي للحواجز القانونية واملعايري والتحيزات اجلنسااااااانية (1)

برامج مالية حمد دة لرائدات واحلساااااااااابت املصاااااااارفية، مبا يف ذلك  تاملثال، حتسااااااااني حصااااااااول املرأة على االئتماان
وبياانت بديلة من أجل تقييم  اطر  ماانتخبصاااو  الضااا تنطوي على ا ااارتاطات أكثر مرونة األع احل الريفيات

 صة تناسب اةاصيل اليت تزرعها املرأة واحتياجات التدفق النقدي لديها.، وجداول دفع  ص  تاالئتماان
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ة املرأة يف الشاااااابكات االجت اعية واالإلتصااااااادية، مبا يف لل  التعاونياتتساااااااهيل و  (2) ، مع االعرتاف مشاااااااٍر
لمشااااااااااااااااركااة والقيااادة لاملرأة، ودعم هااذه النظم، وإيالء االهتمااام  اعتااادت عليهاااةليااة اليت ظم املاااليااة التقليااديااة اابلنُ 

 الفعالتني للمرأة عند وجودها يف  بكات  تلطة.
مشاركة املرأة يف االستثمارات إمكانية على  سليببشكل ر اليت تؤث  ألعراف االجت اعية الت ييزية والتصدي ل (3)

 زراعية واألسواق.الزراعية وسالسل القيمة ال
للنقل والبنية التحتية الريفية )مبا يف لل  عن طري  إنشاااااااااء رواب  حملية  التكنولوجياتالسااااااااتث ار يف وا (4)
 مبا يف ذلك املزارعات. -دعم األنشطة اإلنتاجية للمرأة  من أجلسعار معقولة( أب

 17األراضي فيها، مبا يف لل ىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية والتحك م إاملرأة وصوحل إمكانية  3-7
 واملياه ومصايد األمساك والغا ت

 القضااي والتحدايت 3-7-1
ومع ذلك، ال يتم توزيع  يف مجيع أحناء العامل، ُتساااااااااتخدم األرض كأسااااااااااس لألمن واملأوى والدخل وسااااااااابل العيش. -81

األرض يف أكثر من نصف  ها يفاحلقوق يف األراضي بشكل عادل، وتواجه املرأة حواجز مستمرة أمام التمتع حبقوق
أفقر يتضاااااااااااااارر غالًبا ما و  على هذه احلقوق. بلدان العامل، و صاااااااااااااال ذلك رغم وجود قوانني وسااااااااااااااياسااااااااااااااات تن   

من أجل القوة أو املوارد يف كثري من األحيان  نتنقصهو االستيالء على األراضي من ، مبن فيهم النساء، األ خا 
رجع ذلك إىل االختالفات بني القوانني التشاااااااااااااريعية والعرفية أو يف بعض احلاالت، يو هذه املمارساااااااااااااات. فحة امك

تفتقر النساء يف العديد و حبقوق املرأة يف امتالك األرض أو املمتلكات. يف غالب األحيان التقليدية، اليت ال تعرتف 
 ملوارد املائية واملياه.املتعلقة اب من البلدان إىل احلقوق

ر بدورها بشاااااكل ناخ بتأثريات  اااااديدة على توافر املوارد الطبيعية، اليت تؤث  النامجة عن امل أحدا  الطقسوتتسااااابب  -82
مبا اااااار على املرأة، على ساااااابيل املثال عن طريق زايدة الوقت الذي حتتاج إليه من أجل جلب املياه ومجع خشااااااب 

لقائم بني اجلنساااااني عزى ذلك إىل عدم املسااااااواة اعلى النسااااااء والرجال، ويُ  تغري  املناخوقد  تلف وقع  أر  الوقود.
 الشعوح األصلية.و اجملتمعات الريفية  لدىدة األبعاد، وميكن أن تكون هذه ا أر أكثر وضوًحا والعوامل املتعد  

وعندما ينتج عن الكوار  املتعلقة ابملناخ هجرة الذكور إىل اخلارج، تضااااطر املرأة إىل حتمل مسااااؤوليات إضااااافية يف  -83
إذ غالًبا ما تكون غري  –بة وبسااااااااالطة حمدودة يف اذاذ القرارات املتعلقة ابألرض املزرعة من دون توفر موارد مناسااااااااا

 من قدرهتا على طلب اإلعاانت احلكومية أو اخلدمات املالية. وهو ما  د   –مسجلة ابمسها قانونًيا 
لساااااااامكي وإنتاج تربية ويعد  حصااااااااول املرأة على املياه عنصاااااااارًا ابلغ األمهية ابلنساااااااابة إىل اإلنتاج الزراعي واحليواي وا -84

نساابة  ل مصااايد األمساك وتربية األحياء املائيةوتشااك   األحياء املائية، وكذلك ابلنساابة إىل األغراض األساارية واملنزلية.
يف املائة من سااااابل العيش العاملية، وهي من العناصااااار الرئيساااااية اليت تسااااااهم يف األمن الغذائي  12و 10 ترتاو  بني

                                                           
من الغذائي العاملي بشااااأن احلوكمة املسااااؤولة حليازة األراضااااي ومصااااايد األمساك والغاابت يف سااااياق األمن الغذائي اخلطوط التوجيهية الطوعية للجنة األ 17

 .2012، جلنة األمن الغذائي العاملي، الوطين

https://landportal.org/voluntary-guidelines
https://landportal.org/voluntary-guidelines
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يصاااااااال إىل نصااااااااف القوة العاملة يف جمال تربية األحياء املائية، وتشااااااااارك إىل حد كبري يف  ة مال املرأومتث   18.والتغذية
 التجهيز والتجارة، بيد أرا حتصل على عائدات عمل ودخل أقل اا  صل عليه الرجال.

أبهداف  غالًبا ما تكون أنشطة الرجال مدفوعةف. وتقوم النساء والرجال ابستخدام الغاابت ومواردها بشكل  تلف -85
 أما أنشااطة املرأة فتتساام بتنوع أكرب، وغالًبا ما ترتبط برفاه األساارة، مبا يف جتارية، مبا يف ذلك اسااتخراج األخشاااح.

ذلك مجع خشاااااب الوقود لالساااااتخدام املنزيل، وجمموعة من املنتجات احلرجية غري اخلشااااابية، مثل األغذية واألدوية 
دورًا رئيسااااًيا يف جمموعات مسااااتخدمي الغاابت،  ،كثري من األحيان  يفتؤدي النساااااء، و  لألساااارة والعلف للما ااااية.

 ويؤدي. هابشااااأن إدارة الغاابت واالسااااتخدام املسااااتدام ملوارد صاااانع القراراتعملية ال يشاااااركن يف ف رن ومع ذلك 
إزالة  جهو يف احلفاظ على الغاابت ومحايتها يف  تهاسااااااااااااامهمباملتعلقة املرأة وضااااااااااااياع الفر    راءعدم مساع إىل ذلك 

ا إمكاانت غري مسااتغلة للتمكني االقتصااادي للمرأة و املوارد الطبيعية األخرى.  واسااتنفادالغاابت  على  -هناك أيضااً
يف النمو بدورها هم اتساااميكن أن  –ها وتساااويقغري اخلشااابية احلرجية إ اااراك املرأة يف حتويل املنتجات  ،سااابيل املثال

 االقتصادي املستدام.
لألراضي واملياه ومصايد األمساك واأل جار واملوارد احلرجية من قبل الرجال والنساء  ضليةاالتفتعين االستخدامات و  -86

راعيات  على ساااااابيل املثال، غالًبا ما تكون النساااااااء الريفيات؛ فصااااااةعرفة متخصاااااا  مبيف غالب األحيان  م يتمتعونأر
هج النُ  يدركن يف كثري من األحيانهن  و والزراعة. ألغذية يف احيوية  هلا أمهيةابلبذور والنبااتت اةلية اليت  لمعرفةل

ا تتمتع غالًبا ما و ف مع املناخ والتخفيف من  أر الكوار  املرتبطة ابملناخ. الة للتكي  الفع   الشااااااعوح األصاااااالية أيضااااااً
لشااااااااااااااعوح ي عدم مراعاة معارف املرأة واوميكن أن يؤد   عرفة عميقة جًدا ابلنبااتت واحليواانت يف املواقع الطبيعية.مب

األصااااالية املتعلقة بساااااياساااااات األراضاااااي واملياه ومصاااااايد األمساك والغاابت والتخطيط إىل نتائج سااااايئة، مبا يف ذلك 
 تغري  املناخفقدان التنوع البيولوجي وتلو  املياه وتدهور الرتبة وفقدان الغطاء احلرجي والفشاااااااااااااال يف التخفيف من 

 معه. التكي فو 
لديهم اسااتخدامات  تلفة للمحاصاايل تكون حماصاايل  تلفة و/أو أصاانافًا  تلفة، و  وغالًبا ما يزرع الرجال والنساااء -87

ومتيل إىل الرتكيز  ،ويف العادة، تعمل برامج الرتبية وإدارة اةاصااااااااااااايل إىل حد كبري مع املزارعني الذكور اليت يزرعورا.
واندرًا ما تؤخذ أولوايت املرأة بعني  ب.على حتساااني السااامات وإدارة اةاصااايل التجارية اليت يديرها الرجال يف الغال

 االعتبار يف برامج الرتبية.
الريفية، وغالًبا ما متثل أداة لرتاكم املعيشية وتعترب املوا ي والدواجن واألمساك املستزرعة من األصول الرئيسية لألسر  -88

وحبسااااب السااااياق الثقايف،  .املعيشااااية األزمات ومصاااادرًا رئيسااااًيا للتغذية ابلنساااابة إىل األساااار للواقية من وعازاًل الثروة 
النسااااء دورًا ابرزًا يف رعاية املوا اااي والدواجن  تؤدييشاااارك كل من النسااااء والرجال يف رعاية احليواانت، وغالًبا ما 

 .واألمساك املستزرعة على نطاق صغري
تكوينه ته و الرجل وقو   ذلك األدوات امليكانيكية، بناء على طوليف معظم األدوات الزراعية، مبا  قد جرى تصاااااااميمو  -89

وعالوة على  مضااااااارًا هلن . هذا االساااااااتخدام يكونقد ، وهي غري مالئمة الساااااااتخدامها من قبل النسااااااااء، بل البدي
 التجفيف والتخزين والتجهيز.جماالت ذلك، قد ال تتوفر امليكنة من أجل األنشطة اليت تضطلع هبا املرأة يف 

                                                           
 .2020، منظمة األغذية والزراعة، . استدامة العمل2020ية يف العامل حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائ 18

https://www.fao.org/publications/card/en/c/CA9229AR
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ظم ن اسااااااااااااتدامة الزراعة ومصااااااااااااايد األمساك والنُ أن حتساااااااااااا   ج املبتكرة األخرىالزراعة اإليكولوجية والُنهج هميكن لنُ و  -90
ومراعاهتا لألبعاد االقتصاااااااادية واالجتماعية  وتشاااااااديدها على التكافؤ، الشاااااااامل،بسااااااابب رجها ومشوليتها الغذائية 

من الناحية صاااحية واملناسااابة الكلفة وال ةوالبيئية يف الُنظم الغذائية واملساااامهة يف اإلنتاج اةلي وتوفر األغذية امليساااور 
 .الثقافية

وينبغي إيالء اهتمام خا  حلقوق الشااااااعوح األصاااااالية يف احليازة املشااااااروعة، وكذلك ألمهية املوافقة احلرة واملساااااابقة  -91
 واملستنرية اليت هلا أمهية ابلغة ابلنسبة إىل أمنها الغذائي وسبل عيشها وثقافتها.

 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-7-2
 أن تقوم مبا يلي: بغي للحكوماتين -92

والفتيات بشكل  النساءمن أجل تعزيز وصول تشريعات جديدة  سن  تنفيذ التشريعات القائ ة وتعزيزها أو  (1)
 متساٍو إىل املوارد مثل األراضي، مبا يف ذلك من خالل اإلر .

اضااااااي واملياه ومصااااااايد األمساك يازة والوصااااااوحل إىل األر يفايفقوق املتساااااااوية واملأمونة املتعلقة  ضااااااامان و  (2)
بغض النظر عن احلالة املدنية والزوجية  - مبا يف لل  الشاااعو  األصااالية - النسااااء والرجاحل لكل منوالغا ت 

إضاااااااافة إىل ذلك، و يازة األراضاااااااي. حلإضااااااافاء الطابع الرمسي على ذلك من خالل توفري  اااااااهادات  وينبغي. للمرأة
 العرفية والدينية.نُظم اإلر   يف ، مبا يف ذلكاإلر وية يف متسا ابحلصول على حقوقالفتيات  تطالب

 ،األشاااد فقر ال  ارساااات الضاااارة املت ثلة يف االساااتيالء على األراضاااي من املنتجني الريفيني والتصااادي ل (3)
 عن وضااااامان توفري الدعم القانوي لتمكني املزارعني من مكافحة هذه املمارساااااات، فضااااااًل  وهم ءالب ا من النساااااء

 األرض.يف  العادلالتحكم تعزيز من أجل اسرتاتيجيات حكومية لتوزيع األراضي  وضع
واسرتاتيجيات  ،هلاواالستجابة  والفتيات يف إعداد برامج التأها يفاالت الطوارئ النساءإشراك ضمان و  (4)

 احلد من  اطر الكوار .
 املعنيني، أن تقوم مبا يلي: التنمية وسائر أصحاح املصلحةيف شركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -93

لألوضاااااع  مراعيةبطرق  ،ومعاجلتها، الدينيةأو العرفية و بني القوانني التشااااريعية القائ ة لتوترات   االعرتاف (1)
 اةليني والزعماء الدينيني. القادةمن خالل إ راك  ،على سبيل املثال -
يف جمال مصااايد األمساك، وذلك كخطوة حامسة   ملعارف بشاأن حيازة األراضاي وحقوق املنتفعنيالنهوض و  (2)

من أجل حتقيق احلوكمة املنصاااااافة املراعية للمساااااااواة بني اجلنسااااااني يف جمال مصااااااايد األمساك وحتقيق األمن الغذائي 
 .سبل العيشعلى صعيد فوائد الو والتغذوي 

ة املرأة، مبا يف ضااامان و  (3) على مجيع  طبيعية وحٍو تهايف الشااعو  األصاالية، يف إدارة املوارد اللل  مشاااٍر
 املستوايت، مبا يف ذلك املؤسسات العرفية، واالعرتاف أبمهية املعارف التقليدية واةاصيل اةلية.

يف الُنظم هج واألدوات واملعارف والتكنولوجيات املالئ ة واملناساااااااابة لل رأة امل ارسااااااااات والنُ  تشااااااااااجيعو  (4)
 .وال سيما صغار منتجي األغذية، الغذائية
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ة و (5) لل رأة يف مجيت جوانا صاااااياءة الساااااياساااااات املناتية  تنيواهلادف تنياملتسااااااويوالقيادة تعزيز املشااااااٍر
 العمليات اةلية والوطنية واإلقليمية والدولية.يف ، مبا يف ذلك والبيئية واإلجراءات على مجيت املستوايت

 علومات واخلدماتايفصوحل على التعليم وبناء القدرات والتدريا واملعرفة وامل 3-8
 والتحدايتالقضااي  3-8-1

 والفتيات على التعليم الرمسي النساءحصوحل 
زال عدم املساواة املستمر يف جمال يومع ذلك، ال  والفتيات إحدى أولوايت التنمية اإلسرتاتيجية. النساءيُعد  تعليم  -94

ظهر أعداد امللتحقني معدالت االنقطاع تُ  وال ر على حياة ماليني النسااااااء والفتيات يف مجيع أحناء العامل.التعليم يؤث  
 عن املدرسة يف صفوف الفتيات بسبب عوامل تتضمن الزواج املبكر والفقر.

يعتمدن اارسااااااات غذائية و أكثر دراية ابلتغذية  كورن  ومتيل النساااااااء اللوايت  صاااااالن على ساااااانوات تعليم أطول إىل   -95
 انىل أن اإلملام ابلقراءة والكتابة وااللتحاق ابملدرسااة يرتبطوتشااري األدلة إ أكثر صااحة من أجل أنفسااهن وأساارهن.

نة إلنتاج اةاصاايل، ابكتساااح فهم أكرب للتغذية والرضاااعة الطبيعية واملمارسااات الزراعية األفضاال واألساااليب اةساا  
راءة والكتابة تزيد مسااااتوايت اإلملام ابلق. و مبا يف ذلك زايدة احتمال اسااااتخدام أصااااناف اةاصاااايل واألمسدة اةساااانة

قدرهتا على املشااركة يف ساوق من ز رف، وتعز  ااملعلومات واملعاحلصاول على التعليم من قدرة املرأة على ومساتوايت 
أيًضا بقدرة تفاوضية أكرب من أجل التعامل مع  اتاملتعلم اتتمتع املزارعتو  .صنع القراراتوعملية  النظاميالعمل 

ملدرسااااااة من التحاقهن  ابوتزيد أجور الفتيات مع كل ساااااانة إضااااااافية  زراعية.اجلهات الفاعلة يف سااااااالساااااال القيمة ال
وميكن أن تسااااااعد كل هذه العوامل جمتمعة على انتشاااااال األسااااار  19يف املائة. 20و 10 ترتاو  بني االبتدائية بنسااااابة

 واجملتمعات والبلدان من حلقة الفقر واجلوع وسوء التغذية.املعيشية 
فاق املسااتقبلية االقتصااادية واالجتماعية وايففاض معدالت اخلصااوبة وحتسااني األمن الغذائي اب  الفتياتويرتبط تعليم  -96

بني اجلنساااااااااااااني، ال تزال هنااك أوجاه تبااين  التعليمياة إحراز تقادم كبري يف تقلي  الفجوة ورغمومع ذلاك،  والتغاذياة.
تشااامل العوائق و  ع أكثر حرمااًن.ا ضاااأو يف العديد من الفتيات الريفيات  يدعصاااارخة بني املناطق الريفية واحلضااارية، اا 

ز بني اجلنساااااااااااااني، والزواج املبكر واحلماال، النمطيااة واألعراف االجتماااعيااة اليت متي   النماااذجاليت تعرتض تعليم الفتيااات 
دورات مياه مثل عدم وجود  ،والقوانني والساااااااااياساااااااااات التمييزية، والفقر، واملرافق املدرساااااااااية اليت ال تراعي نوع اجلنس

 20بشكل سليب للغاية على تعليم الفتيات واملساواة يف التعليم. 19-رت جائحة كوفيدوإضافة إىل ذلك، أث    .لإلان
ويف كثري من األحيان، تعين النسااااابة املئوية املنخفضاااااة للنسااااااء يف جمال التعليم الزراعي العايل وجود جمموعة حمدودة  -97

يؤدي و  الباحثات واملخططات وصااااااااانعات السااااااااياسااااااااات.هو متوفر من املر اااااااادات والفنيات يف جمال الزراعة و  اا
التوازن بني اجلنسااني كما أن   .مجيع املزارعنيلفائدة يف حتسااني إنتاجية املزارع  مهيةاأل حاساامدورًا الباحثون الزراعيون 

ولكن  يف صاافوفهم أمر أساااسااي لضاامان االعرتاف ابلتحدايت الزراعية اليت تواجهها النساااء والرجال على السااواء.
وسااااااااااااتؤدي اخلرجيات من التعليم ما بعد الثانوي والتعليم  ن النادر وجود ابحثات زراعيات يف العديد من البلدان.م

املرأة ومعارفها إىل املؤساااساااات يف منظور دورًا حموراًي يف نقل  -مبا يف ذلك من املؤساااساااات الفنية واملهنية  -العايل 
                                                           

 .2011، اليونيسف 19
 .2020، اليونسكو، املاضية 25ايففاض الفجوة بني اجلنسني إىل النصف يف جمال االلتحاق ابملدارس االبتدائية يف السنوات الا  20

https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unicef-says-education-women-and-girls-lifeline-development
https://reliefweb.int/report/burkina-faso/unicef-says-education-women-and-girls-lifeline-development
https://ar.unesco.org/news/nkhfd-lfjw-byn-ljnsyn-lnsf-fy-mjl-llthq-blmdrs-lbtdyy-fy-lsnwt-25-lmdy
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أتثريًا واملهين الفين يف اجملالني بقدر أكرب التعليم والتدريب على  املرأةحصاااااول كذلك ر  ؤث  يساااااو  ظم الغذائية. اااااىت النُ 
 على اإلنتاجية، مبا يف ذلك يف قطاعي الزراعة ومصايد األمساك. اإجيابيً 
 لى اخلدمات االستشارية واإلرشاديةعالفتيات و  النساءصوحل ح

لغة األمهية ابلنساااااااااابة إىل املنِتجات بناء القدرات والتدريب واملعارف واحلصااااااااااول على املعلومات أدوات ابيشااااااااااك ل  -98
خدمات اإلر اد الزراعي أمهية  كتسيوت والعامالت ورائدات األعمال والتاجرات من أجل اذاذ خيارات مستنرية.

حيوية من أجل دعم تعليم املزارعني وحتسني نشر املعلومات الزراعية وزايدة اإلنتاجية، وال سيما ابلنسبة إىل صغار 
، القليل من اإلر ااااااااااد الزراعي صاااااااااغار منِتجات األغذيةومع ذلك، تتلقى املزارعات، وال سااااااااايما  منتجي األغذية.

إضااااااافة إىل ذلك، قد ال تتمتع النساااااااء إبمكانية الوصااااااول الكايف ويف الوقت املناسااااااب إىل املعلومات و  21.املبا اااااار
وغالًبا  .اتزراعي اتجاحلامسة كمنتِ  ناملتعلقة ابملناخ واخلدمات املناخية. ويرتبط هذا ابلفشااااال يف االعرتاف أبدواره

ا إبمكانية حمدودة للحصااااااول على معلومات السااااااوق، وهو ما يؤث   ر على قدرهتن على اذاذ ما تتمتع النساااااااء أيضااااااً
 .واتجراتخيارات جتارية مستنرية وحتقيق إمكاانهتن كمنِتجات ورائدات أعمال 

 ،ئ ة على تكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااالتاملناسااااااابة القا التكنولوجياتلى عوالفتيات  النسااااااااء حصاااااااوحل
 الرإل ية واملبتكرةالتكنولوجيات و 

املرأة يف ف هناك تفاوت كبري يف احلصااول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاااالت عرب املناطق وبني النساااء والرجال. -99
جااه عقبااات كبرية من أجاال )رقمي وجنسااااااااااااااااي وريفي( وتوا األبعاااد لتمييز ثالثيتتعرض املناااطق الريفيااة أو النااائيااة 

لى التكنولوجيات الرقمية واسااتخدامها، وذلك بساابب عدم قدرهتا على حتمل الكلفة وايففاض مسااتوى ع احلصااول
ويتعني على وجه السااااااارعة معاجلة الفجوة القائمة بني اجلنساااااااني يف احلصاااااااول  اإلملام الرقمي واألعراف االجتماعية.

حتقيق فوائد تكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااااااااالت يف  كان من املبتغىا  على تكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااااااااالت إذ
التكنولوجيات ومع ذلك، من الضاااااروري التأكد من أن  والفتيات. النسااااااء   املسااااااواة بني اجلنساااااني ومتكني  ما

ا املعلومات ينبغي النظر إىل تكنولوجيو . منهاالقائم  القائمة أو تفاقم أوجه عدم املسااااااااااواةاجلديدة ال تعيد ترساااااااااي  
نق  يف الوصول اليت يوجد فيها يف بعض املناطق النائية و واالتصاالت على أرا وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا. 

 إىل الكهرابء، قد ال تكون تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مناسبة أو مفيدة.
ميكن للمرأة إذ  ملرأة بطرق كثرية.وميكن أن تفياااد تكنولوجياااا املعلوماااات واالتصاااااااااااااااااالت والتكنولوجياااات الرقمياااة ا -100

رف وفر  بناء القدرات واالئتمان والفر  االقتصااااااااااااااادية وفر  العمل اجلديدة من خالل ااملعاحلصااااااااااااااول على 
أن  املوجااهتكنولوجيااا املعلومااات واالتصااااااااااااااااالت واةتوى الرقمي كمااا أنااه ميكن لعرب اإلنرتناات،  املتاااحااة املعلومااات 
لوصول إىل أسواق جديدة احتقيق على  ،يف املراكز احلضرية، و تمعات الريفية والنائيةرائدات األعمال يف اجمليساعد 

ا أن تساااااااه ل التحويالت النقدية وأن تكون  .مساااااااتهلكني جددو  وميكن لتكنولوجيا املعلومات واالتصااااااااالت أيضاااااااً
 وسيطًا يف املعامالت ا منة، مبا يف ذلك استالم التحويالت املالية و راء املدخالت.

احلصااول عليها بطرق أخرى، على ساابيل  لن يتسااهل هلا حيويةمعلومات ي املرأة تلقإىل  اإللكرتوياالتصااال دي ؤ يو  -101
ورسااااااائل اإلنذار واملدخالت تسااااااعري املنتجات  مبا يف ذلكاملثال يف ما يتعلق مبسااااااائل الرعاية الصااااااحية أو الزراعة، 
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تساااااااااااااابااة من خالل اسااااااااااااااتخاادام تكنولوجيااا املعلوماات ومع ذلاك، فا ن املعرفاة املك .الطقساملبكر املتعلقااة بظروف 
 واالتصاالت ال ميكن أن حتل حمل خدمات املشورة الزراعية.

ومن املهم معاجلة العوائق اهليكلية اليت تسااااااااتند إليها الفجوة الرقمية بني اجلنسااااااااني، ودعم التحول الرقمي الشااااااااامل  -102
حبماية حقوق اإلنسااان، سااواء على  اابكة اإلنرتنت أو والعادل، وحتقيق الفوائد للجميع، مع القيام يف الوقت ذاته 

 محاية البياانت.ضمان خارجها، وضمان وجود فضاء سيرباي يسوده السالم واألمان، و 
 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-8-2

 والفتيات على التعليم الرمسي النساءحصوحل 
 أن تقوم مبا يلي: ينبغي للحكومات -103

على التعليم اجلنسني اجل يت من تعز ز حصوحل  تشريعات جديدة سن  مة وتعزيزها، أو تنفيذ التشريعات القائ (1)
 بشكل متساو  

تشااااااااجيع من أجل لل ساااااااواة بني اجلنسااااااني تعزيز الُنظم واملوارد والع ليات التعلي ية التحويلية املراعية و  (2)
 يان من خالل بيئات تعليمية  منة وصحية.ملساواة بني اجلنسني وتقدمي نتائج تعليمية أكثر إنصافًا للفتيات والفتا
نادإزالة ايفواجز و  (3) ية ابقاء الفتيات يف املدر إدعم من أجل األولوية للجهود املبذولة  وإسااااااااااا س االبتدائ

   ملدارس الثانوية والتعليم العايل، مبا يف لل  تدابري ايف اية االجت اعية مثل التغذية املدرسية هنوالتحاإل
 .اليت تدمج فصول حمو األمية للمرأة يف برامج الزراعة والتغذية حمو األمية لإلانث برامجتعزيز و  (4)

 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الوينبغي للحكومات، بدعم من  -104
اء القدرات اليت تدمي عدم املساااااااااااااواة بني اجلنسااااااااااااني يف جماالت التعليم وبن التصاااااااااادي لألعراف االجت اعية (1)

ترو ج  اليتوالتدريب والوصااااااول إىل املعارف وتوليدها واحلصااااااول على املعلومات، مبا يف ذلك دعم وسااااااائل اإلعالم 
ا ضاامان أ ع من  فاقها.للصااور والربامج اليت تناهض األعراف االجتماعية اجلنسااانية وتوساا    ال تعززويعين ذلك أيضااً

 النمطية اجلنسانية. جالنماذ واملواد التعليمية املدرسية املناهج 
يشاااامل مهارات التفاوض، ومهارات اخلطابة، وتسااااوية النزاعات، من أجل  مبا التدريا على مهارات ايفياةو  (2)

 والفتيات. النساءحتسني متثيل 
 والفتيات على اخلدمات االستشارية واإلرشادية النساءحصوحل 

تدعم اخلدمات  املصااااااااااااالحة املعنيني، أن التنمية وساااااااااااااائر أصاااااااااااااحاحيف شاااااااااااااركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -105
وتراعي للجميع  اليت تُتا االساااااااتشاااااااارية الريفية التحويلية واملراعية لل نظور اجلنسااااااااين، والتدريبات والبحوث 

 .احتياجات املرأة والقيود اليت تواجهها
تصاااااااااالت والفتيات على التكنولوجيات املناساااااااابة القائ ة على تكنولوجيا املعلومات واال النساااااااااءحصااااااااوحل 

 والتكنولوجيات الرإل ية واملبتكرة
 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من  -106
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اليت  ةمناآلو  ةساالي الو  ةتاحاملو الكلفة  ةيسااور امل رإل يت التصاااالاالوالفتيات على  النساااءزايدة حصااوحل  (1)
 ، هبدف سد الفجوة الرقمية بني اجلنسني.نائيةصل إىل املناطق الريفية والت
النمطية اجلنسانية  نماذج، والتصدي للمعايري والوالفتيات يف جماحل التعليم للنساءتعزيز حمو األمية الرإل ية و  (2)

 والفتيات إىل التكنولوجيات الرقمية. النساءاليت تقو ض وصول 
وأدوات يشااااارك ، تر  لفائدة رائدات األع احلتصاااا يم منصااااات تكنولوجية زراعية ومنصااااات رإل ية أو  (3)

والفتيات  النساااءتلبية احتياجات يسااعون إىل مني متشاااركني بوصاافهم مصاام   فيها الرجاحل والنساااء بشااكل متساااو  
 وتفضيالهتن وفرصهن وقيودهن، واالعرتاف هبا.

 ايف اية االجت اعية واملساعدة الغذائية والتغذوية 3-9
 القضااي والتحدايت 3-9-1

منع الفقر،  علىواألفراد املعيشية كن أن تدعم برامج احلماية االجتماعية املستجيبة للصدمات اجملتمعات واألسر مي -107
أنواع الصاااااااااااااادمات والقيود طوال فرتة ختلف والتغلب على اإلقصاااااااااااااااء االجتماعي، وإدارة املخاطر يف ما يتعلق مب

للوضااااااع  االسااااااتجابةابسااااااتيعاح الصاااااادمات و قوم ن يمهي املرأة تكون ، املعيشااااااية ويف العديد من األساااااار حياهتم.
 اوتقليل اساااااتهالكه اعن طريق بيع أصاااااوهل ،الصاااااعب ابساااااتخدام اسااااارتاتيجيات  تلفة للتكيف، على سااااابيل املثال

 وأفراد األسرة ا خرين. االغذائي، هبدف محاية األمن الغذائي ألطفاهل
ا املخاطر و  -108 والفتيات على مدار حياهتن  النساااااااااااااااءاليت تواجهها ميكن أن تعاجل برامج احلماية االجتماعية أيضااااااااااااااً

دعم لدفوعات املو  ،والتغذية املدرساااية، وتدعمهن بتدابري تشااامل التحويالت النقدية أو الغذائية يف أوقات األزمات
واحلماية من األمراض  ،إصاااااااااابت العملسااااااااتحقات مو  ،املأجورة نومحاية األمومة وإجازة الوالدي ،الطفل واألساااااااارة

ميكن و  22.احلقوق اإللابيةو حصول اجلميع على خدمات الصحة اجلنسية واإللابية الصحية، مبا يف ذلك  واحلماية
ا املعا اااات التقاعدية والتأمني ضاااد البطالة و  تحساااني ساااوق لتدخالت الأن تشااامل أدوات احلماية االجتماعية أيضاااً

 .العمل وسبل العيش
جتماعية أن تساااااااهم بشااااااكل كبري يف النهوض ابملساااااااواة بني من السااااااياسااااااات والربامج اال متكاملةوميكن جملموعة  -109

 والفتيات. النساءتوف ر وسيلة ملعاجلة األ كال املتعددة واملتداخلة للتمييز واحلرمان اليت تواجهها أن اجلنسني و 
املزيد من إجيابية مبا ااااااااااااارة على األمن الغذائي والتغذية من خالل إاتحة  ابرامج احلماية االجتماعية  أرً وقد حُتد   -110

األايم األلف كما أن   أوقات األزمات. يف ، ال سااااااايماصاااااااحة للنسااااااااء وأسااااااارهن  أكثر غذائية أبمناط والتغذية األغذية 
ولذلك، ف ن التدخالت اليت تدعم احلمل الصااااااااااحي،  األوىل من احلياة هلا أمهية حامسة ابلنساااااااااابة إىل تغذية األطفال.

 ية املتنوعة، هي أمور ابلغة األمهية.أ هر، والتغذية التكميلية املغذ   6ة ملدة والوالدة ا منة، والرضاعة الطبيعية احلصري
حد أكثر برامج احلماية االجتماعية  ااايوًعا، ا ابء ومقدمي الرعاية على إرساااال أز برامج التغذية املدرساااية، وهي وحتف   -111

ن منو الطالح ومنائهم  لصاااحي ةواوميكن للوجبات املدرساااية املغذ ية  األطفال، وخاصاااة الفتيات، إىل املدرساااة. أن حتسااا 
تقدميها  ما يرتافقتعليمهم؛ وميكن أن تؤدي إىل اختيار أمناط غذائية أكثر صااااااحة مدى احلياة عند ،وابلتايل ،وتركيزهم
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وعندما يكون مصاااااااادر األغذية املدرسااااااااية من املزارعني/منتجي األغذية اةليني من أصااااااااحاح  مع التثقيف التغذوي.
 اإلنتاج اةلي. ةة، وخاصة املزارعات/املنِتجات، ف ن ذلك ميكن أن يشجع زايداحليازات الصغري 

حق عاملي من حقوق اإلنسااااااااان، وليس جمرد اسااااااااتجابة طارئة حلالة وينبغي النظر إىل احلماية االجتماعية على أرا  -112
وعة من جممبوصاااااااااااااافها  ةاةلي اتتكريسااااااااااااااها يف التشااااااااااااااريع وينبغي كذلكأو عمل خريي. من حاالت األزمات 

املستقلة إذا ُحرموا  ةستحقات الدائمة اليت حتدد األفراد كأصحاح حقوق وتضمن هلم الوصول إىل  ليات املطالبامل
 هلا.حقات املؤهلني ستاملمن 

 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-9-2
 أن تقوم مبا يلي: ينبغي للحكومات -113

ربامج ل وينبغيملض ونة من تالحل إطار إلانوين شامل  او ايف اية االجت اعية املناسبة  ايفصوحل علىض ان  (1)
ابملرونة وينبغي أن تتمتع أيًضا إليها طوال حياهتم. اةتاجني مجيع ومتاحة أمام  املة أن تكون احلماية االجتماعية 

والفتيات، مبا يف ذلك  نساااااااااااااءلل، واالهتمام ابالحتياجات اخلاصااااااااااااة السااااااااااتجابة للصاااااااااادماتامن أجل الكافية 
 .التغذويةجات االحتيا

والفتيات  النساااااااءدة ملسااااااار حياة التحوالت واملخاطر احملد  برامج احلماية االجتماعية تتناول ضاااااااامان أن و  (2)
 ثة ذات الصلة املصنفة حسب اجلنس والعمر.تسرت د ابلبياانت اةد  أن و  وتنود جتار  املرأة

 احلماية االجتماعية الطويلة املدى. جعم براممن أجل داملالية احملد دة  االستث ارات واملخصصاتوإاتحة  (3)
 التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي:يف شركاء الينبغي للحكومات، بدعم من و  -114

 ذلك يفمبا  ،بشأن احلماية االجتماعية القراراتصنع متكني النساء والرجال من املشاركة على قدم املساواة يف  (1)
 والسياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها. إعداد الربامجيف 
ألغذية يف إطار عملياات توزيع األغذية من خالل جعال املرأة صاااااااااااااااحباة احلق يف اب حتكم املرأة حتسااااااااااانيو (2)
 .املعيشية ستحقات الغذائية على مستوى األسرةامل

 زمات وحاالت األمن الغذائي والتغذية تالحل األيف جمايل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 3-10
 الطوارئ اإلنسانية

  القضااي والتحدايت 3-10-1
 والفتيات النساءوالكوارث على  تغري  املناخآاثر 

إىل تضااخيم وتفاقم خطوط الصاادع يف عدم املساااواة بني اجلنسااني على نطاق عاملي، بينما يؤدي  تغري  املناخي يؤد   -115
لفئات األكثر حرمااًن، إىل ا، ال سيما ابلنسبة تغري  املناخأر عدم املساواة بني اجلنسني يف الوقت نفسه إىل تعميق  

 على األمن الغذائي والتغذية.جسيمة تداعيات  و ل ف
اجلوع وانعدام األمن معدل الرتفاع األخري يف دفعت اوالظواهر املناخية املتطرفة عوامل رئيسااااية  تغري  املناخ يشااااك لو  -116

 ،ستمرار هطول األمطار أو اجلفاف إىل فشل اةاصيل احليوية مثل احلبوحي ايؤد  و . العامليعلى املستوى  الغذائي
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يف العديد من أفقر ، املصااااادرواألغذية احليوانية  والفاكهةمثل اخلضاااااروات األغذية الغنية ابملغذ ايت وايففاض إنتاج 
غراض ألاألغذية ينتجون  ملزارعني الذينأي اا، أ ااااااااااااااد الناس فقرً األغذية لدى على توافر  ذلكر بلدان العامل. ويؤث  

أو يعيشاااااون يف  ليس لديهم أرضالذين  -مبا يف ذلك النسااااااء  -جملموعات األكثر حرمااًن او األساااااري ساااااتهالك اال
مسااتوايت اجلوع املزمن يف ارتفاع النتيجة تتجلى . و األغذيةيواجهون تضااخًما يف أسااعار و ضااري احلفقر حالة من ال

 على التغذية.تداعيات ذلك من  نيرتتب عإضافة إىل ما وضعف التنوع الغذائي، 
ذلك إىل حد كبري  عزىوالفتيات، ويُ  النساااااءعلى  تغري  املناخاألدلة النا اااائة ا أر غري املتناساااابة لمن جمموعة ربز وتُ  -117

 بشكل أكربوالفتيات  النساءر وتتأث  الفقر.  هاعدم املساواة بني اجلنسني اليت غالًبا ما يضاعفوجه املرتسخة لاألإىل 
وألن األدوار اجلنساااااااااااانية يف العديد من الثقافات ، على األصاااااااااااول لكية وسااااااااااايطرة أقل  يتمتعن مب كورن    تغري  املناخب

 .يف الوقت نفسه التكي فقدرهتن على من ل تقل  و عبء رعاية أفراد األسرة تضعهن حتت مزيد من 
عن  ،، على سااااابيل املثالالتكي فا على بسااااابب ايففاض قدرهت تغري  املناخوجه يف  بقدر أكرب ضاااااعف املرأةتفاقم يو  -118

طريق تنويع ساااابل العيش أو االنتقال إىل أراض أكثر خصااااوبة أو اهلجرة إىل بلدات أو مدن أو مناطق ريفية أخرى 
ا عاماًل  تغري  املناخيكون  وقدلعثور على مصاااااااااادر دخل بديلة. من أجل ا للعنف القائم على نوع ًفا مضااااااااااعِ أيضاااااااااً
 النسااااااااااااءاجلنس لدى األدلة النا ااااااااااائة عن زايدة خطر العنف القائم على نوع  فيدثال، تعلى سااااااااااابيل املف -اجلنس 

على ، وهو ما جيربهن ندرة املياه والوقود اليت تشاااامل ،تغري  املناخوالفتيات يف سااااياق ا أر املبا اااارة وغري املبا اااارة ل
جيري ، نياجلنسبكل نوع من ر اخلاصة رغم هذه ا أو مسافات أبعد واهلجرة يف أعقاح الكوار  الطبيعية. اجتياز 
 معه. التكي فو  تغري  املناخابلتخفيف من  أر  املتعلقة صنع القراراتمن عملية املرأة استبعاد عادة 

أصاااحاح املصااالحة ساااائر التنمية و يف شاااركاء الالدول األعضااااء و  اض اجلهود اليت تبذهلقو  أن ي تغري  املناخ اااأن من و  -119
تنفيذ إىل أن األدلة والفتيات ومتكينهن. ومع ذلك، تشاري  النسااءبني اجلنساني وحقوق ض ابملسااواة لنهو من أجل ا

ساااعد يف التخفيف من هذه ا أر املتطرفة على يميكن أن نسااني مساااواة بني اجلمراعية للو مقاومة تغري  املناخ إدارة 
لساااياساااات املتعلقة اب القراراتصااانع عملية ، ف ن إ اااراك النسااااء يف ؛ وإضاااافة إىل ذلكوالنظام الغذائياأل اااخا  

 .اأكثر إنصافً تقاسم املنافع بشكل إىل تدخالت أكثر فعالية ويؤدي إىل يفضي والتدخالت املناخية 
ته واحلد من  اطر الكوار  معه والتخفيف من حد   التكي ف املناخ و والفتيات دورًا رئيساااااااًيا يف تغري   النسااااااااء وتؤدي -120

اكتساااااااااااابت العديد من  وقد اإلنذار املبكر. نُظممن خالل إدارة  ،يل املثالعلى ساااااااااااابو  -يف العديد من اجملتمعات 
يف تقنيات  ايطبقنهاليت  املناخ يف مواجهة تغري  ابألمور الفعالة األمساك معرفة حيوية العامالت يف صاااااااايد املزارعات و 

، قدرهتن على الصموددة وزاي نحتسني أوضاعهويدركن يف كثري من األحيان أنه يتعني عليهن . ناإلنتاج اخلاصة هب
 .صنع القراراتيف عمليات  نأو إ راكه ناستشارهتجتري  ولكن يف كثري من األحيان ال

 والفتيات النساءعلى  املصدر آاثر األمراض ايفيوانية
وزادت من مسبًقا،  القائمةعوامل اهلشا ة وتدابري االحتواء ذات الصلة إىل تفاقم  19-كوفيدت جائحة  أد  لقد  -121

وأحلقت الضاارر ظم الغذائية اةلية والعاملية، لنُ يف اضااعف هيكلية وأماطت اللثام عن مواطن  ،م املساااواةعدأوجه 
والفتيات األكثر  النساء كانتبشكل خا ، وغالًبا ما   ةقتصاديمن الناحية اال املعيشية األضعف ألسراأل د اب
 تضررًا.
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والفتيات للعنف  النساءض ملساواة بني اجلنسني وتعر  ضوء على املدى الكامل لعدم اال 19-كوفيدجائحة   تطسل  و  -122
 ي تدابري احلجر الصحي إىل تفاقم العنف املنزيل.العاملي، تؤد   املستوىعلى و . اجلنسالقائم على نوع 

 تضااااااااااخيم أوجه عدم املساااااااااااواة القائمة بني اجلنسااااااااااني 19-كوفيدتدابري الصااااااااااحة العامة املرتبطة جبائحة  ونتج عن  -123
يف مواقف صااااااااعبة الاليت يعشاااااااان ديد من النساااااااااء إىل منع العوالتدابري األخرى اإلغالق  حاالت أدتو . وتعميقها
دعم ال بكات  يف وضع تقل فيه من النساء أيًضا العديدوتركت يف املنزل،  املسيئةاهلروح من املواقف  منابلفعل 

 ا أعاق أي رغبة يف الفرار.، ا  اليةاملة ر قدالو 
 والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية النساءعلى  اتآاثر النزاع

غالًبا ما تتعطل و د األمن الشااخصااي بطرق متعددة. د  وهتعلى العديد من البلدان حول العامل ر النزاعات تؤث   زالتال  -124
إطعام أسااااااارهن. من أجل ما  لق حتدايت إضاااااااافية أمام النسااااااااء وهو لنزاع، حاالت ايف  ةياملغذ   األغذيةإمدادات 

لتعرض للعنف اجلنسااااي والعنف لخطر متزايد حتت والفتيات  هن  ويضااااع نساااااءالقدرة اإلنتاجية لل اتزاعض النقو  تو 
ر على سااابل عيش يؤث  و ألمن الغذائي والتغذية ابيئة األغذية من تعقيد ارتفاع أساااعار ويزيد القائم على نوع اجلنس. 

 مبيزانية منخفضة.األغذية  راء حتاول نزل بينما يف اململتابعة األطفال دراستهن   اويضع ضغطًا إضافًيا عليهاملرأة 
ميكن و وعدم االسااااتقرار الغذائي.  النزاعاتهناك عالقة دائرية بني و الساااابب الرئيسااااي للجوع احلاد. النزاعات  ومتث ل -125

الشاااااااااغب واحلرح األهلية، ال سااااااااايما عندما يكون النق  و لتمرد يكون حافزًا لالنعدام األمن الغذائي حبد ذاته أن 
ا النزاعات  وتعترب. على املسااااتوى الداخلي بساااابب عدم املساااااواة أو الفساااااد غري متساااااوٍ األغذية  توزيعو ا حادً  أيضااااً

األطفال الذين يولدون كما أن انعدام األمن الغذائي.   يف سااابًبا رئيساااًيا يسااااهم يف عدم االساااتقرار الغذائي، وابلتايل
إىل تعطيل  اتالنزاعؤدي تو لإلصااابة بسااوء التغذية. رتني مبهم أكثر عرضااة  اتنزاعمتضااررة من اليف دولة هشااة أو 

مينعهم من رعاية وف  ااااديد يشااااعرون خبن من أراضاااايهم أو و املزارعر يُهج  إذ ، األغذيةالنشاااااط االقتصااااادي وإنتاج 
يف إنتاج ك تشاااار غالًبا ما ات كورا النزاع نهبذه ا أر املرتتبة ع أةاملر من املرجح أن تتأثر و حيواانهتم أو حماصااايلهم. 

 األسري.الستهالك ااألغذية ألغراض 
ه غالًبا ما أن ،تأو املمتلكات أو االئتماان يضامثل األر ، الوصول إىل األصوليف بني اجلنسني ويعين عدم التكافؤ  -126

، اتفقدان القدرة اإلنتاجية الناجم عن النزاعمن أجل الوقاية من النساااااااااااااااء القليل من املوارد املالية يكون لدى 
. املتضررة من النزاعاتاملناطق ها يف اليت تزداد مع ايففاض إنتاج األغذيةجيعلهن غري قادرات على حتمل أسعار  اا

 شديد.الطر يف دائرة اخلتقع  نسرههلن وألحتياجات الغذائية العلى تلبية ا نونتيجة لذلك، ف ن قدرهت
اساااااااارتاتيجيات أتقلم ساااااااالبية من أجل البقاء،  ، قد تضااااااااطر املرأة إىل اعتمادالنزاعات، مثل األزمات ويف سااااااااياقات -127

ضااها ملزيد من ، وهو ما يعر  ةرسااوم املدرساا تسااديدوتنخرط يف اارسااة اجلنس مقابل املال من أجل  ااراء األغذية أو 
بفريوس نق  املناعة البشااارية/اإليدز وساااوى ذلك من األمراض املنقولة جنساااًيا،  تهاإصاااابالعنف ويزيد من إمكانية 

 احلمل غري املقصود والوصم.وحدو  حاالت 

 السياسات والُنهج االسجاتيجية 3-11

 :التنمية وسائر أصحاح املصلحة املعنيني، أن تقوم مبا يلي يف شركاءالينبغي للحكومات، بدعم من  -128



33 

ال ساااااااي ا   املناخ وفقدان التنود البيولوجي والتدهور البيئي،تعزيز القدرة على الصااااااا ود يف مواجهة تغري   (1)
مزيد من االساااااااتثمار يف حلول مثل بنوك احلبوح وغريها من أ اااااااكال حف  إضاااااااافة إىل ، ملزارعاتإىل ابة  لنسااااا

 .ياه النظيفةلملواملصادر اةلية امليسورة الكلفة املتناهي الصغر  عن ضمان الوصول إىل التأمني األغذية، فضاًل 
اليت تقود  املنظمات األهلية على املسااااااتوى اةليملنظمات اجملتمع املدي و  ينالت ويل والدعم املباشااااار توفري و  (2)

 .19-وجائحة كوفيد املناخ واملخاطر النامجة عن النزاعات ف مع تغري  جهود التخفيف والتكي  
ة ايفو  (3) املراعية للجنسني  سياساتالاامج و اليف تص يم النساء والرجاحل على إلدم املساواة رص على مشاٍر

 .هاوتقيي  هاورصد هاتنفيذٍذل  يف و ، ةياألمن الغذائي والتغذيف جمال 
 فقدان التنود البيولوجي وتغري  وجه يف  ااحتياجاهتبشاااااأن يف املناط  الريفية وايفضااااارية ارة املرأة اساااااتشاااااو  (4)

 بعنيوأخذها  ،ف مع األزماتاةلية املكتساااااااااااااابة من التكي  ا ينبغي احرتام معارفهكما ،  19-وجائحة كوفيد املناخ
 االعتبار.

ة يف املناإلشاااات واقال القرارات متو  (5)   معه التكي عالتخفيع من تغري  املناخ و  بشاااأنكني املرأة من املشااااٍر
 ويشاامل ذلك املناقشااات يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشااأن تغري املناخ اليت تدعم األنشااطة املتعلقة بتغري  

 لة املتعلقة ابملناخ يف بلدارا وجمتمعاهتا.املناخ يف البلدان النامية، وحوارات السياسات املماث
وفيدالنظر يف األبعاد اجلنسااااانية و  (6) خالل  واألمراض ايفيوانية املصاااادر احملت لة يف املسااااتقبل 19-جلائحةٍ 

، وال ساااااااايما على النساااااااااء نساااااااااءحاالت النزاع واألزمات اإلنسااااااااانية، والتأثريات على االحتياجات االقتصااااااااادية لل
 سري.بشكل قالنازحات 

الغذائي والتغذية يف األسااااااااااار ات املتعلقة  ألمن اقال القرار والفتيات يف ما خيب  النسااااااااااءتعزيز متكني و  (7)
  املعيشية واجملتمعات اةلية واجملتمعات.

نب االعتماد املفرط على جتمن أجل  النطاقدعم اإلنتا  الزراعي املسااتدام بيئي ا وامل لوك حملي ا والصااغري و  (8)
مبا ااار على املرأة وتؤث ر بشاااكل ض القوة الساااوقية للمزارعات ، اليت غالًبا ما تقو  اخلارجية ساااالسااال القيمة واألساااعار

 .املعيشية اليت تدير توفري الغذاء يف األسرة
كن ايفصااوحل عليها وميجعل تدابري ايف اية االجت اعية، مبا يف لل  التحويالت النقدية والغذائية متاحة و  (9)

 والفتيات. النساء، مبا يف ذلك ا من األزمات اإلنسانيةألشخاص األٍثر تضرر  بسهولة  لنسبة إىل ا
عند توزيع  تقليل املخاطر األمنيةو والفتيات يف كل اساااااااااااتجابة إنساااااااااااانية. للمرأة  توفري مسااااااااااحات آمنةو  (10)

 نقاط التوزيع.و اقع و امل روالفتيات يف عملية اختيا النساءإ راك األغذية، و 
تساااتند إىل التحليل اجلنسااااي  قطي  االساااتجابة لألزمات اإلنساااانية وأطر الع ل والاجمةتأكد من أن الو  (11)
 االحتياجات.إىل عمليات تقييم و 
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 تعزيز اخلطوط التوجيهية وتنفيذها ورصد استخدامها وتطبيقها - 4اجلزء 

والتوصاااااااااايات واسااااااااااتخدام املنتجات األمن الغذائي العاملي للجنة ويج عن الرت  ىلتتحمل احلكومات املسااااااااااؤولية األو  -129
مجيع املسااتوايت، والعمل ابلتعاون مع الوكاالت اليت تتخذ من روما مقرًا على ها، وتطبيقالصااادرة عنها السااياساااتية 

ري، ُتشااااااااااااااج ع وهبدف زايدة الروابط بني اللجنة واملسااااااااااااااتويني اإلقليمي والقط املعنية.اجلهات الفاعلة وسااااااااااااااائر  هلا
من املقار فع الة مبشااااااركة وذلك ، القائم منهاأو تعزيز  دة التخصاااااصاااااات ليات وطنية متعد   إرسااااااءعلى  احلكومات

 23روما والشبكات امليدانية التابعة هلا. اليت توجد مقارها يف الرئيسية للوكاالت

 تنفيذ اخلطوط التوجيهية 4-1

ملي وأصااااااااااااحاح املصاااااااااااالحة فيها على تقدمي الدعم والرتويج على ُيشااااااااااااج ع مجيع أعضاااااااااااااء جلنة األمن الغذائي العا -130
املسااااااتوايت كافة ضاااااامن اجلهات التابعة هلم، ابلتعاون مع املبادرات والربامج األخرى ذات الصاااااالة، لنشاااااار اخلطوط 

وتنفيذ السياسات والقوانني إعداد دعم يف التوجيهية يكمن اهلدف من اخلطوط و . التوجيهية واستخدامها وتطبيقها
املساااواة بني  هم يف حتقيقااليت سااتساا ،الربامج وخطط االسااتثمار الوطنية املنسااقة واملتعددة القطاعات ذات الصاالةو 

 .2، مبا يتما ى مع املبادئ املذكورة يف اجلزء والفتيات يف سياق األمن الغذائي والتغذية النساءاجلنسني ومتكني 
املساااواة بني اجلنسااني حتقيق  من أجلداة الذاذ مبادرات التوجيهية كأاخلطوط شااجع احلكومات على اسااتخدام تُ و  -131

تنفيذ  املبادرات على مجيع املسااااااتوايت. وتشاااااامل هذه والفتيات يف سااااااياق األمن الغذائي والتغذية النساااااااءومتكني 
فر  الحتادياد و  ؛اساااااااااااااارتاتيجياات وبرامج جاديادة عناد احلااجاةوإعاداد االساااااااااااااارتاتيجياات والربامج الوطنياة القاائماة 

االتساااااااق والتنساااااايق يف جمال تعزيز و  ؛السااااااياساااااااتيف جمال الشاااااافاف واملفتو   واراحلوتعزيز املتاحة تية السااااااياسااااااا
دة أصااااحاح املصاااالحة أو تقويتها، مع توفري وإنشاااااء املنصااااات والشااااراكات والعمليات واألطر املتعد   ؛السااااياسااااات

ة املرأة وتوليها القيادة يف العمليات ودعم مشااااااارك ؛ايف املصاااااااحل وإدارهت ةالتضااااااارح اةتمل أوجه ضااااااماانت لتحديد
 24اثالت املنظمات النسائية والفئات األ د ضعًفا. ، مبا يف ذلكالسياساتية

 بناء القدرة على التنفيذ وتعزيزها 4-2

تراعي املساااااواة  تللميزانيا، ووضااااع ُرج شااااج ع احلكومات بقو ة على حشااااد املوارد املالية والفنية والبشاااارية املالئمةتُ  -132
زايدة القدرات البشاااااااااااااارية هبدف من التعاون الدويل واجلهات الفاعلة اةلية بدعم  اجلنسااااااااااااااني عند اإلمكان، بني

التوجيهية وحتديد  اخلطوطتنفيذ من أجل واملؤساااااااساااااااية للبلدان على املساااااااتوايت الدولية واإلقليمية والوطنية واةلية 
 وضعها يف سياقها وتشغيلها ورصدها. لكي يتماألولوايت 

)ابلتعاون  وجد مقارها يف روماالوكاالت اليت تألمم املتحدة، مبا يف ذلك ل التابعة الفنيةوكاالت ال جيري حث  ا كم -133
حلقوق اإلنساااااااااااااان  ةاألمم املتحدة الساااااااااااااامي ةيمفوضاااااااااااااو مثل هيئة األمم املتحدة للمرأة ، مع وكاالت األمم املتحدة

، اإلقليميةاملنظمات واملنظمات احلكومية الدولية و  ،وصااااااااااندوق األمم املتحدة للسااااااااااكان، ووكاالت التعاون الثنائي
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لجهود اليت تبااذهلااا ل -والايهتااا حاادود وضاااااااااااااامن  امبواردهاا -الاادعم على تقاادمي ، (التنميااةا خرين يف شااااااااااااااركاااء الو 
 التوجيهية.اخلطوط تنفيذ من أجل احلكومات 

 رصد استخدام اخلطوط التوجيهية وتطبيقها 4-3

بتعزيز ، 2009لعام وثيقة إصااااااااااال  اللجنة على النحو املذكور يف لغذائي العاملي، يقضااااااااااي أحد أدوار جلنة األمن ا -134
وساااااتقوم اللجنة بشاااااكل منتظم برصاااااد التقدم اةرز  املمارساااااات على املساااااتوايت كافة. ومشااااااركة أفضااااالاملسااااااءلة 
بني اجلنساااني ومتكني  على املسااااواة وأثرهاتنفيذ هذه اخلطوط التوجيهية ومالءمتها، وفعاليتها،     يف ماوتقييمه 
، 2030نب خطة عام الجنة جمموعة  تارة من املؤ اااارات العاملية املعتمدة إىل جالسااااتسااااتخدم و  والفتيات. النساااااء

لجنة لدعم التنفيذ الذي تقوده المن أهداف التنمية املساااااتدامة، يف ساااااياق مشااااااركة  5و 2مع الرتكيز على اهلدفني 
 .2030البلدان خلطة عام 

يف اخلطوط التوجيهية مع املبادئ املتفق عليها  ن تضطلع هبما اللجنة بشأن تنفيذارصد واإلبالغ اللذوسيتما ى ال -135
تكون أن ، وسيضمنان "اإلطار االسرتاتيجي العاملي للجنة األمن الغذائي العاملي من أجل األمن الغذائي والتغذية"

 شاااركةوتتساام ابمل (3)؛ يف صاافوف صااانعي القراروتعز ز املسااائلة  (2)؛ تسااتند إىل حقوق اإلنسااان (1)العمليات: 
 ، وكذلكتتساااااام ابلبساااااااطةو  (4) ؛ضااااااعفاألالفئات مبن فيهم  ين،أصااااااحاح املصاااااالحة واملسااااااتفيد مجيعوتشاااااامل 

 (5)؛ والنتائج املتوقعة اتوالعملي اتد التأثري مؤ ااارات حتد  من حيث التوقيت، وتتضااامن  واملالءمةلشااامول والدقة اب
 .ئمةالُنظم القاوتستفيد من 

د، شاااااج ع احلكومات على حتديد املؤ ااااارات اخلاصاااااة ابلساااااياق اةد  ابلتشااااااور مع أصاااااحاح املصااااالحة املعنيني، تُ و  -136
واسااااتنهاض اهلياكل اإلقليمية واةلية لإلبالغ بشااااأن هذه املؤ اااارات، والقيام عند االقتضاااااء، إبنشاااااء نُظم للرصااااد 

ملمارساااااااااات والدروس املساااااااااتفادة من أجل تقييم كفاءة واإلبالغ أو تعزيز النظم القائمة مبا يتما اااااااااى مع أفضااااااااال ا
 السااااااياسااااااات واألنظمة وفعاليتها وتنفيذ اإلجراءات التصااااااحيحية املناساااااابة يف حال وجود  أر ساااااالبية أو فجوات.

األدلة  وإعداد -والفتيات  النساااءوخاصااة  – لأل ااخا  األ ااد أتثرًا ابجلوع وسااوء التغذية اهلادفةوتتساام املشاااركة 
وُتشج ع احلكومات على  الُنهج املعتمدة مع السياقات اةلية. تكييفمن أجل سهلة االستخدام، ابألمهية الفنية ال

من أجل على معرفة األمور اجملدية والتكي ف  ترك زاليت ، اسااااااااتخدام ُرج الرصااااااااد والتقييم القائمة على العلوم واألدلة
 حتقيق أفضل النتائج.


