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 العنف القائم على النوع االجتماعي وانعدام األمن الغذائي | ما نعرفه ولماذا المساواة بين الجنسين هي الحل

 
 

 العنف القائم على النوع اإلجتماعي وانعدام األمن الغذائي 
  ما نعرفه عن عالقتهما ولما نؤكد أن المساواة بين الجنسين هي الحل

 
وال الغذائي  األمن  انعدام  بين  العالقة  في  الموجز  هذا  بين اليتعمق  مساواة 

الطرق   إلى  االنتباه  ويلفت  االجتماعي،  النوع  على  القائم  والعنف  الجنسين 

المحددة التي يتقاطع فيها العنف مع انعدام األمن الغذائي وتجربة النساء مع 

يسلط الضوء على كيف أن االستثمار كما أنه  زلهن.  الجوع ، ال سيما داخل منا

يجعل    االجتماعي  بالنوع  المتعلقة  المعايير  لتحويل  الهادفة  األساليب  في ال 

أمانًا فحسب   أكثر  الغذاء ، ويساعد   -النساء  إلى  الوصول  يساعدهن في  بل 

إنتاج   أيًضا زيادة  المزيد من الطعام ، بل ويمكنه  تناول  الغذاء أسرهن على 

 .بشكل عام

، العنف القائم على النوع االجتماعي  في  عدم المساواة بين الجنسين  يتسبب  

الذكور وسلطتهم وسيطرتهم. تؤدي    اتوغالبًا ما يستخدم العنف لتعزيز امتياز

لقد رأينا ذلك خالل    - الضغوطات اإلضافية إلى تفاقم هذا العنف وتضخيمه  

ينما تكافح المجتمعات مع اآلثار المعقدة ، وما زلنا نرى ذلك ب  كورونا  جائحة 

لتغير المناخ والصراع وندرة الموارد وزيادة تكاليف السلع األساسية وتفاقم 

انعدام األمن الغذائي

 

الموجز مقسم إلى جزئين هذا   

العنف القائم على النوع االجتماعي وانعدام األمن 

الغذائي: التحديات الحرجة المتجذرة في عدم المساواة  

توفر لمحة سريعة عن مدى ارتباط انعدام األمن الغذائي  

بالعنف القائم على النوع االجتماعي ، مع تحديد بعض  

 اآلثار المحددة على النساء والفتيات 

خاذ إجراءات ضد العنف القائم على النوع ات 

االجتماعي: ضرورة لضمان حصول النساء والفتيات  

على الغذاء يسلط الضوء على تجارب منظمة كير في  

التصدي للعنف المبني على النوع االجتماعي وكيف أثر 

ذلك بشكل إيجابي على قدرة المرأة على التعامل مع 

ذاء العالمية الحالية التحديات التي تواجهها من أزمة الغ    

يش في سالم قادرة على التأقلم بشكل أفضل ]مع ندرة الغذاء[ ألنها قادرة على إيجاد الحلول معًا. اتعتالتي  سراأل
يصبح األمر صعبًا ؛ حتى الطعام المتوفر يبقى للزوج. عندما يكون هناك لكن في البيوت التي يوجد فيها عنف ، 

 .طعام أقل في المنزل ويعاني هذا المنزل من العنف ، يميل العنف إلى الزيادة
 شريك كير في مركز موارد رواندا للرجال
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لغذائي ، الذي  لقد أدى الوباء بالفعل إلى انتكاسة التقدم في المساواة بين الجنسين وزيادة العنف القائم على النوع االجتماعي. ساهم انعدام األمن ا

، واالستغالل  غالبًا ما يتقاطع مع العديد من التحديات األخرى ، في زيادة مستويات عنف الشريك الحميم ، والعنف الجنسي ، والتحرش الجنسي  

العالمية  واالعتداء ، وزواج األطفال ، مما يجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعيد المنال. تلعب جميع الجهات الفاعلة التي تتصدى للتحديات  

م مخاطر العنف القائم على الحالية دوًرا حاسًما في التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي من خالل ، على األقل ، ضمان قيام البرمجة بتقيي 

على   النوع االجتماعي والتخفيف من حدتها. في نهاية المطاف ، يجب أن يذهب هذا إلى أبعد من ذلك لدمج مناهج مثبتة للوقاية من العنف القائم

 . النوع االجتماعي والتي تعالج األسباب الجذرية للعنف

مثل تحدي األعراف االجتماعية الضارة   - د من العنف القائم على النوع االجتماعي أو منعه  عالوة على ذلك ، فإن األساليب التي أثبتت جدواها للح

إن معالجة    . لها أيًضا تأثير إيجابي على تجربة النساء للجوع وعلى انعدام األمن الغذائي بشكل عام  - وتعزيز التواصل والتعاون داخل العالقات  

تقاسم   عن طريق  على سبيل المثال  ات وأسرهن ومجتمعاتهن على أن يكونوا أكثر قدرة على الصموداألسباب الجذرية للعنف تساعد النساء والفتي 

  .زيادة إنتاج الغذاء بشكل متساٍو أو عن طريق  الوجبات 

لخطر العنف. ومع ذلك ، إذا عالجنا األسباب الجذرية لعدم المساواة ،  اتومعرض  اتإذا لم نعالج عدم المساواة بين الجنسين ، فستظل النساء جائع

يصبح الجميع أقل جوًعا. ل  ئيةغذامواد العلى الغذاء ، بل من المرجح أيًضا أن ينتجن المزيد من الحصوالً  فلن تكون النساء فقط أكثر أمانًا وأكثر  

ر وتوصياتنا للجهات الفاعلة األخرى التي تهدف إلى معالجة أسباب وعواقب انعدام أمثلة حول كيفية قيام منظمة كير بهذا األم  يستعرض الموجز 

 . األمن الغذائي والعنف القائم على النوع االجتماعي وتفاقم الفقر

 

 الجزء األول

مساواة الالعنف القائم على النوع االجتماعي وانعدام األمن الغذائي: تحديات خطيرة متجذرة في ال  

القائم على النوع االجتماعي ما مدى ارتباط انعدام األمن الغذائي بالعنف   
 تشير األدلة إلى وجود روابط مباشرة بين انعدام األمن الغذائي والجوع والعنف القائم على النوع االجتماعي

  

 عدم المساواة بين الجنسين يجعل النساء أكثر عرضة للجوع 

الجن  العواقب  الغذاء   دريةإن  أزمة  ؛  جيدًا  وموثقة  تتفاقم  الجوع  ألزمات 

لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  بيانات  تُظهر  تختلف.  ال  الحالية  العالمية 

الرجال   أكثر عرضة من  العالمي  الصعيد  النساء على  أن  )الفاو(  المتحدة 

ا لتجربة انعدام األمن الغذائي المعتدل أو الشديد. غالبًا ما تأكل النساء أخيرً 

وأقل ، مما يعني أنهن أكثر عرضة للجوع من الرجال ؛ قدر تحليلنا أن عدد 

. ومن المتوقع  2021في    النساء الالئي يعانين من الجوع يفوق عدد الرجال

  ، الوضع  يتفاقم  من حيث  أن  أكثر  امرأة  مليون  أن  إلى  االتجاهات  تشير 

 الرجال قد يفوتهن وجبات الطعام في األشهر الستة المقبلة

 عدم المساواة بين الجنسين تجعل النساء أكثر عرضة للعنف 

بين   المساواة  عدم  في  أيًضا  االجتماعي  النوع  على  القائم  العنف  يتجذر 

 ، والرجال  النساء  بين  المتكافئة  غير  القوة  يعزز عالقات  مما   ، الجنسين 

وأدوار الجنسين ، واألعراف االجتماعية التي تؤدي إلى قبول العنف. القيود  

بما في ذلك التحكم غير   - لتي تؤثر على وصول النساء والفتيات إلى الغذاء  ا

المتكافئ في الموارد ، واستقاللية أقل في قرارات األسرة والمعايير التمييزية 

تساهم أيًضا في تعرض النساء والفتيات للعنف القائم   - التي تقيد حرياتهن  

تيات األكثر عرضة للجوع  على النوع االجتماعي. هذا يعني أن النساء والف

 . هم أيًضا أكثر عرضة للعنف

غير العادلة في انعدام األمن الغذائي والعنف القائم على النوع االجتماعي فحسب ، بل تربط  األعراف الجندرية ال تساهم
ناث قوة وموارد أقل ، يمكن أن أيًضا بين مشاكل العنف القائم على النوع االجتماعي وانعدام األمن الغذائي. عندما تكون لإل

ام األمن الغذائي للنساء والفتيات ... يمكن أن يؤدي انعدام األمن يكون العنف القائم على النوع االجتماعي بمثابة دافع النعد
 الغذائي أيًضا إلى زيادة خطر تعرض النساء والفتيات للعنف

مجال مسؤولية العنف القائم على النوع االجتماعي: مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي ، وانعدام األمن الغذائي ، والتصنيف  

ما هي األساسيات التي يجب على الجهات الفاعلة في مجال األمن الغذائي والعنف القائم على النوع  -لغذائي المتكامل لألمن ا

 االجتماعي معرفتها

مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي وعدم المساواة بين 

الجنسين تجعل النساء والفتيات أقل احتماال للوصول إلى 

 .sustainabilityالغذاء

يزيد انعدام األمن الغذائي وعدم المساواة بين الجنسين من مخاطر 
 العنف القائم على النوع االجتماعي للنساء والفتيات
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 يؤدي انعدام األمن الغذائي إلى تضخيم مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي

تساهم في انعدام األمن الغذائي إلى تضخيم مخاطر العنف القائم    تؤدي التحديات المعقدة التي

على النوع االجتماعي للنساء والفتيات ، ال سيما بالنسبة ألولئك المعرضين بالفعل للعنف. يمكن  

أن يؤدي انعدام األمن في الدخل ، المصحوب في كثير من األحيان إلى الزيادات الهائلة في  

، أو دفع   حميملى إثارة العنف أو تصعيده ، ال سيما عنف الشريك التكلفة السلع األساسية ، إ

األسر إلى تبني استراتيجيات تأقلم مفزعة ، مثل زواج األطفال والزواج القسري. لقد ثبت أن  

تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم أو تضخيم عوامل الخطر الموجودة مسبقًا للعنف المبني على النوع  

مع زيادة التوتر داخل األسر. يمكن أن يؤدي النزاع  - الفقر واألدوار الصارمة للجنسين والصراع الشخصي والمجتمعي  بما في ذلك - االجتماعي 

إضافية    الناجم عن ندرة الغذاء والماء إلى زيادة حوادث السلوك العنيف من قبل الرجال أو يؤدي إلى النزوح ، مما يشكل تحديات واحتياجات حماية

 .للنساء والفتيات

 

 ماذا يعني هذا بالنسبة للنساء والفتيات 
المخاطر   هذه  بآثار  العالم  أنحاء  جميع  في  والفتيات  النساء  تشعر 

المتزايدة، والتي تؤدي إلى زيادات هائلة في العنف القائم على النوع  

الواردة االجتماعي. في الصومال ، على سبيل المثال ، تشير التقارير 

من النازحين بسبب الجفاف إلى ارتفاع كبير في حاالت العنف القائم  

على النوع االجتماعي ، وال سيما عنف الشريك الحميم واالغتصاب ،  

 .مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي

ثبت أن الحصول على المعونة الغذائية والبحث عن الغذاء يزيدان من  

من العنف القائم على النوع االجتماعي خطر التعرض ألشكال مختلفة  

للنساء والفتيات عندما يكونن خارج بيوتهن ، ال سيما في حاالت النزاع  

واألزمات. إن خطر التعرض للتحرش الجنسي أو االعتداء أو حتى  

إلى   الذهاب  عند  الطعام  مقابل  الجنس  مبادلة  على  حمالت  اإلكراه 

الطعام   التوزيع  يمنع  يء  ار وطفي  أن  من    يمكن  والفتيات  النساء 

يجبر الجفاف النساء والفتيات على المضي    كما  الحصول على الطعام.

 . قدًما للحصول على الموارد األساسية بما في ذلك المياه ، مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف الجنسي

العالم أكثر عرضة للعنف في منازلهن ، وهذا  إلى جعل النساء والفتيات في جميع أنحاء - بغض النظر عن السبب  - يؤدي نقص الغذاء في األسرة 

 . يتطلب اهتماًما وإجراءات عاجلة

 العنف المنزلي وعنف الشريك الحميم

 ي.قلة فرص الحصول على الغذاء تؤدي إلى زيادة التوتر والصراع داخل األسر ، مما يؤدي إلى مزيد من التقارير عن العنف المنزل

مدى العامين الماضيين ، ازدادت التقارير عن عنف الشريك الحميم في موسم العجاف وأثناء فترات الجفاف في جمهورية أفريقيا الوسطى على  

بانعدام وفي المناطق التي يرتفع فيها انعدام األمن الغذائي. في العام الماضي ، أظهرت تقييمات النوع االجتماعي الخاصة بمنظمة كير المتعلقة  

ربع النساء أبلغن عن العنف في المنزل كأحد اهتماماتهن األساسية ؛ بحلول تشرين األول )أكتوبر( من هذا العام ، األمن الغذائي في الصومال أن 

والزيادة بمرور الوقت   - ارتفع عدد أولئك الذين يبلغون عن العنف المنزلي باعتباره مصدر قلق رئيسي للسالمة واألمن إلى الثلث. هذه المخاوف  

 .ات المراهقاتتردد صدى لدى الفتي  - 

قد   ارتفاع تكاليف الغذاء على الصعيد العالمي له تأثير مماثل على تعرض المرأة للعنف. وجدت دراسة استقصائية حديثة في بنغالديش أن األسر

طعام. أبلغت النساء زيادة كبيرة في تكلفة الضروريات المنزلية. نتيجة لذلك ، فشل واحد وستون في المائة من األسر في تغطية نفقات ال   عانت من

 . عن زيادة بنسبة واحد وعشرين بالمائة في العنف على مستوى األسرة نتيجة الرتفاع األسعار

هناك مليون امرأة تواجه انعدام األمن  
الغذائي أكثر من الرجال ، لكن الجوع  

 ليس التحدي الوحيد الذي يواجهنه 

الضارة بين الجنسينتأثير المعايير   
أن النساء والفتيات في بنغالديش كانوا يضحون بالطعام لصالح الرجال وكبار السن واألطفال ؛ * في لقد أوضحت لنا جائحة كورونا 

ن بلدان مثل السودان ونيجيريا ، تُظهر التقارير أن النساء في الغالب هن اللواتي يقلصن ، بسبب األعراف االجتماعية واختالل تواز
ما يأكلونه وبالتالي يعانون من انعدام األمن الغذائي أكثر من الرجال. ** وجدت دراسة اتجاهات المساواة بين الجنسين التي  ،القوى

عموًما على أنه "في أوقات نقص الغذاء ، يجب إعطاء األولوية للرجال".  ونوافقيلمشاركين ربع اأجرتها هيئة األمم المتحدة للمرأة أن 
.إلى ستة وأربعين في المائة توصلارتفعت هذه النسبة حيث يا ، في نيجير  

غالبًا ما تكون األعراف االجتماعية وديناميكيات القوة الكامنة وراء ذلك هي نفس المعايير التي تحد من صوت المرأة ودورها داخل 
.سرة اآلخرينك الحميم أو أفراد األيتعرضها للعنف من الشرتتسبب في وهي األعراف التي  -األسرة   

* CARE: SHOUHARDO recurrent monitoring study ** CARE: Food Security & Gender Equality (Jul 2022)    *** UN Women: Gender Equality Attitudes Study 2022 (Aug 2022)  

© Sarah Easter/CARE  

https://www.careevaluations.org/evaluation/food-security-and-gender-equality/
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2022/08/the-levers-of-change-gender-equality-attitudes-study-2022
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 زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري 

الفتيات في وقت مبكر مقابل  تزويج  عندما ال تتمكن األسر من تلبية احتياجاتها األساسية ، يزداد خطر زواج األطفال بشكل كبير بالنسبة للفتيات.  

لتكيف ، ولكنه المال أو الطعام أو أي أصول أخرى ، أو ببساطة لتقليل عدد األفواه التي يجب إطعامها ، ليس أمًرا جديدًا أو نادًرا كإستراتيجية ل

 .يتزايد حاليًا في العديد من المناطق

الغذ ندرة  أدت  أفريقيا ،  المبكرة في غرب  الزيجات  ارتفاع عدد  إلى  اء والجوع 

والقسرية. في جميع أنحاء منطقة شرق وسط إفريقيا ، ورد أن زواج األطفال قد  

صغيرات لتقليل الطلب  ال  همارتفع في بعض المجتمعات ، حيث زوجت األسر فتيات 

للطعام  استخدامه  يمكنهم  الذي  المال  على  والحصول  الخاصة  مواردها  على 

أفادت  والضروريا  ، الجفاف  من  تضرراً  األكثر  إثيوبيا  مناطق  في  األخرى.  ت 

قد تضاعف في فترة عام واحد وفقاً ألرقام  اليونيسف أن زواج األطفال في المتوسط  

الخاصة   االجتماعي  النوع  تقييمات  أظهرت   ، الصومال  في  المحلية.  الحكومة 

الماضية أن ُخمس الفتيات بمنظمة كير المتعلقة بانعدام األمن الغذائي في السنوات  

أفدن بأن ضغط الوالدين للزواج مبكًرا كان مصدر قلقهن األكبر ؛ بحلول تشرين 

األول )أكتوبر( من هذا العام ، ارتفع هذا العدد إلى ما يقرب من الثلث. أظهرت  

المبكر والقسري. أشارت قرابة ثُمن األسر التي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة "كير" مؤخًرا عن أفغانستان ارتفاًعا حادًا في زواج األطفال  

 . شملها االستطالع إلى اضطرارها للزواج من واحدة من بناتها دون الثامنة عشرة بسبب أزمة الغذاء

الف فإن   ، المراهقة  للحمل في سن  بالمدرسة وأكثر عرضة  أقل عرضة لاللتحاق  إلى كونها  باإلضافة  المدى.  بعيدة  آثار  لها  الزيادات  تيات  هذه 

 المتزوجات في سن مبكرة يزيد خطر تعرضهن ألشكال أخرى من العنف القائم على النوع االجتماعي طوال حياتهن. على الصعيد العالمي ، تزداد 

ن احتمالية تعرض الفتيات المتزوجات قبل سن الخامسة عشرة للعنف الجسدي أو الجنسي من الشريك الحميم بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالذي

 تزوجوا بعد سن الثامنة عشرة

 

 الضارة  ندريةاألعراف الج

 ات القوة غير المتكافئة إلى أن يصبح الجوع بحد ذاته تعبيراً كي يمكن أن تؤدي دينامي 

الحاالت.   النوع االجتماعي في بعض  القائم على  العنف  النساء في فعن  تعاني  قد 

بالعنف  عالقاتال في   المتصفة  يتحكمون  شركائهن  ألن  الغذائي  األمن  انعدام  من 

الوصول إلى الغذاء. في بنغالديش والهند ، أفادت النساء بأنهن يأكلن أقل )وغالبًا ما  

لحميم. ذكرت النساء والفتيات في تقييم في سوريا  ( لتجنب عنف الشريك ااً آخر  أكلني 

أن الحرمان من الموارد ، بما في ذلك الغذاء ، هو شكل منتشر بشكل متزايد من  

 . العنف الذي تواجهه النساء بعد عقد من الصراع

 

 

 

 الجزء الثاني 

ورة لضمان حصول النساء والفتيات اتخاذ إجراءات ضد العنف القائم على النوع االجتماعي: ضر

 على الغذاء 

النساء   نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات ضد المستويات المتصاعدة للعنف القائم على النوع االجتماعي لمنع المزيد من التآكل لحقوق وسالمة ماليين

 . والفتيات في جميع أنحاء العالم

آثار إيجابية على جميع جوانب حياة المرأة إلحداث  نف المبني على النوع االجتماعي  تسلط تجارب كير الضوء على الطرق المتعمدة للتصدي للع

 . بما في ذلك التحديات التي تواجهها من أزمة الغذاء العالمية الحالية - 

 

ونكون سعداء. بالنسبة ألولئك الذين لم يحضروا على الرغم من أننا نمر بأوقات عصيبة ، إال أننا نحاول أن نأكل جيدًا 
نشارك تا التدريب ، فإننا ناحضر كوننا التدريب ، تجدهم يتشاجرون بسبب وجبات الطعام المطبوخة ، ولكن بالنسبة لنا

 القليل الذي لدينا
 أوليف ، مشارك في المشروع ، رواندا

كنت أرغب في االستمرار في المدرسة  
والمشاركة في مجموعة الفتيات ، لكنني 
استسلمت لضغوط األسرة ، على أمل أن 

تتحسن مشاكلهن االقتصادية بفم واحد أقل 
 .إلطعامه

 فتاة مراهقة ، إثيوبيا
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 هذا ما تعلمناه من خالل برامجنا

لل في    جهوديمكن  تجعل  مجال  العميقة  أن  الجنسين  بين  المساواة 

 المرأة أكثر أمانًا وتساعد الناس على تناول المزيد من الطعام 
انخفاض في رواندا ، أدى إشراك األزواج في حوار حول السلطة والنوع االجتماعي إلى  

خطر تعرض المرأة لعنف الشريك الحميم إلى النصف. إلى جانب ذلك ، أبلغ المشاركون  

منزلي،   غذائي  وأمن  نقدي  دخل  على  حصولهم  احتماالت  في  زيادات  عن  أيًضا 

 .مصحوبة بتخفيضات عامة في درجات الجوع األسرية

بين تضامن  ال  ددعمجهوواالجتماعية ، و  دريةفي بوروندي ، أدت معالجة األعراف الجن 

المساواة بين الجنسين ، إلى زيادة إنتاج األسر لألرز  جهود  ، وإشراك الرجال في    النساء

بأكثر من الضعف ، مع زيادة احتمالية حصول النساء على ما يكفي من الطعام لتناوله.  

نف المنزلي غير مقبول على اإلطالق. شهد المشروع في الوقت نفسه ، تضاعفت أيًضا نسبة الرجال المشاركين في المشروع الذين يعتقدون أن الع

مساواة عائدًا أعلى على االستثمار للمجموعات التي كان لها تركيز عميق على وكالة المرأة واألعراف االجتماعية مقارنة بتلك التي تركز على ال

ثماره )مقارنة بعائد قدره دوالران مقابل كل دوالر بين الجنسين أو ال تركز بشكل سطحي ، مع عائد قدره خمسة دوالرات لكل دوالر يتم است 

 .يُستثمر في البرامج التي ال تركز على النوع االجتماعي(

التي تعالج األسباب الجذرية للمساواة بين الجنسين في العنف القائم على النوع االجتماعي واألمن الغذائي والبرامج  للجهود ةأولوي  إعطاء :توصية 

 .ذات الصلة ، حيث يمكن أن يقلل ذلك من العنف القائم على النوع االجتماعي ، ويقلل من الجوع األسري ويزيد من إنتاج الغذاء

ز الحوار األسري ي يمكن أن يدعم نموذج التمكين والمعرفة والعمل التحويلي ونهج التحليل االجتماعي في العمل والنهج التشاركية التي تعز  :لموارد ا

 مثل منهج األزواج المشاركة العميقة في العنف القائم على النوع االجتماعي والمساواة بين الجنسين

 

 الجتماعية أن تقلل الفجوة الغذائية بين الجنسينا عرافاأل للجهود التي تركز علىيمكن 
ات  يمكن أن تؤثر التدخالت التي تهدف إلى الحد من العنف القائم على النوع االجتماعي من خالل التركيز على األعراف االجتماعية وديناميكي 

الشابات   نساءالت للحد من العنف األسري تجربة  السلطة المنزلية على تجربة النساء للجوع بعدة طرق. عندما اتخذ مشروع في بنغالديش خطوا

من خالل التركيز على ديناميات السلطة المنزلية ، أظهرت األدلة القصصية أنه كان له آثار غير مباشرة على مدخولهم الغذائي. المتزوجات حديثاً  

لتناول الطعام مع أزواجهن وأصهارهن بدالً من ت حديثاً المتزوجاالشابات  نساءالأدت األعراف االجتماعية ومقاربات الحوار األسري إلى تناول 

 . تناول الطعام أخيًرا وأقل

الالئ  النساء  الثقافية ، مثل  للمحرمات  للتصدي  نهج األعراف االجتماعية  المراهقات  للحد من ضعف  المبذولة  الجهود  استخدمت  إثيوبيا ،  ي في 

ي التقليدي القائل بأنه ال ينبغي للمراهقات تناول بعض األطعمة المغذية ألنها تزيد من قبل الرجال ، والرأالطعام  يواجهن اللوم بسبب تناولهن  

 . طعاًما أفضلاآلن اإلثارة الجنسية. نتيجة لذلك ، تأكل الفتيات 

ضمان التصدي للعنف القائم على النوع االجتماعي واألمن الغذائي والبرامج ذات الصلة بشكل صريح لألعراف االجتماعية الضارة التي   :توصية 

 .تحد من صوت وتأثير النساء والفتيات

ا في تكاليف الطعام. عادة ما أساهم ناتفاًقا مع زوجتي على أن يساهم كل م تأكله ، بل أبرملم نقم بتخفيض ما اعتدنا أن ن
عشاءالتكاليف ب زوجتي تساهم بتكاليف الغداء و   

 أوغستين ، مشارك في المشروع ، رواندا

من التعاون مع زوجي ، هناك إدارة 
أفضل لمواردنا ولم نعد في أدنى فئة 
من تصنيفات الفقر. نبيع محصولنا 

حتى نتمكن من شراء األطعمة 
يزرع في األخرى مثل األرز الذي ال 

  هذه المنطقة
 كليمنتين ، مشارك في المشروع ، رواندا

 

 معالجة األسباب الجذرية للعنف المبني على النوع االجتماعي

النساء 

والفتيات أكثر 

 أمانًا

توزيع أكثر 

 إنصافا للغذاء
إدارة أفضل 

 للموارد المنزلية
 تحسين إنتاج الغذاء
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 قادرة على تحويل األعراف  وتنفيذ تدخالت  االجتماعية البرامج لتصميم األعرافالموارد: تدعم قائمة مراجعة 

 بالفعل ما الذي يصلح لمكافحته  ندركيتزايد زواج األطفال نتيجة النعدام األمن الغذائي ، لكننا  قد

صادي  في إثيوبيا ، حقق تكامل األعراف االجتماعية القوية جنبًا إلى جنب مع المكونات األخرى مثل الصحة الجنسية واإلنجابية والتمكين االقت 

والزواج   انخفاًضا بنسبة أربعة وأربعين بالمائة في زواج األطفال ؛ أدت األساليب المماثلة المستخدمة في بنين إلى انخفاض معدالت زواج األطفال

  جهود تحويل المبكر والقسري بأكثر من النصف. في بنغالديش ، قللت  

٪. تم تطوير 63األعراف االجتماعية من مخاطر زواج األطفال بنسبة  

نموذج نقطة التحول في األصل في نيبال وبنغالديش ، وقد تم تكييفه اآلن  

 . رئلمالي والنيجر ويتم تجريبه في سوريا الستخدامه في حاالت الطوا

جدواها    :توصية  أثبتت  التي  االجتماعية  المعايير  نهج  وتوسيع  تكرار 

لمعالجة زواج األطفال والزواج المبكر والقسري ، واستهداف المناطق  

التي تواجه انعدام األمن الغذائي الحاد والمناطق التي تؤثر فيها أسعار  

 . المواد الغذائية المتزايدة على معدالت زواج األطفال

البرنامج من نقطة التحول أدوات وملخصات    :الموارد  تتضمن موارد 

الذي  والنشاط   ، االجتماعية  األعراف  تغيير  لدعم  عامة  ولمحات  فنية 

 .تقوده الفتيات ، ومقاربات الحوار بين األجيال من أجل حقوق المراهقين

 المرأة هي أفضل مصدر للمعلومات والحلول
أفضل لفهم التحديات التي يواجهنها وما الذي سيكون أكثر فاعلية في حلها ، لذلك من األهمية بمكان تعزيز نحن نعلم أن النساء أنفسهن في وضع  

زمات  قيادة المرأة ومشاركتها. تضمن التحليالت والمبادرات السريعة الخاصة بالنوع االجتماعي في هيئة كير مثل استجابة النساء أن فهمنا لأل

 .النساء والفتيات ؛ تضمن مقاربات مثل قيادة المرأة في حاالت الطوارئ أن اإلجراءات تقودها أولوياتها العالمية يتمحور حول احتياجات 

 من الغذائي تُظهر اإلجراءات الجماعية المتخذة نتيجة لتركيز صوت المرأة والقيادة مدى تشابك القضايا مثل العنف القائم على النوع االجتماعي واأل

سافة عشرة وكيف أن الحلول التي تقودها النساء تخلق العديد من التغييرات اإليجابية. في أوغندا ، كان على النساء في مستوطنة الالجئين السير لم  - 

عي على كيلومترات تقريبًا للوصول إلى أقرب نقطة توزيع لألغذية ، مما يعرضهن لخطر متزايد من التعرض للعنف القائم على النوع االجتما

طول الطريق. ساعد زعيم إحدى المجموعات النسائية في تنظيم مقاطعة سلمية للدعوة بنجاح إلى نقل نقطة توزيع الطعام إلى مكان أقرب إلى 

لجة  المجتمع. مع توسيع نطاق نموذج القيادة النسائية في حاالت الطوارئ ، فإن الخطوة التالية هي تجريب نهج مشترك يركز بشكل خاص على معا

 .العنف القائم على النوع االجتماعي في حاالت الطوارئ 

دعم النساء والمجموعات النسائية للمشاركة في وقيادة الجهود في   :توصية 

الغذائي   األمن  انعدام  تعالج  التي  ذلك   - البرامج  في  بما  القطاعات  عبر 

مع لتمكين اإلجراءات التي يقودها المجت   - اإلنسانية وتغير المناخ والزراعة  

 .ضد العنف القائم على النوع االجتماعي

نظرة عامة على "القيادات النسائية في حاالت الطوارئ" توضح   :الموارد 

وكيف  الطوارئ"  حاالت  في  القيادات  "النساء  لمنهج  الخمس  الخطوات 

 . يؤدي ذلك إلى تحويل ممارسة التحول الجنساني إلى المساعدة اإلنسانية

 

 

 مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في جميع البرامج أمًرا حيويًا يعد التخفيف من 
التنموية واإلنسانية ، الحاجة إلى اتباع الحد األدنى من المتطلبات للتخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع    سياقاتتدعم جميع البرامج ، في ال

أمام وصول المرأة إلى الغذاء أو زيادة االجتماعي. هناك العديد من الطرق التي يمكن أن يشكل به ا العنف المبني على النوع االجتماعي عائقاً 

شف شخص إنتاجها الغذائي. إن تحديد مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي والحد منها ، أثناء إعداد الموظفين لالستجابة بشكل مناسب إذا ك

يؤدي اتخاذ خطوات استباقية إلى زيادة سالمة   كما  ، يضمن أن التدخالت لن تسبب ضرًرا.ما عن تعرضه للعنف القائم على النوع االجتماعي  

 ً  . المرأة ويساعد على ضمان وصول الطعام إلى أكثر الفئات ضعفا

حوم ألن اعتقدت أن المراهقات يجب أن يأكلن بعد الرجال وال يأكلن أطعمة معينة مثل البيض والفواكه والحليب والل
جنسياً. أعلم اآلن أن هذه اآلراء هي انعكاس نشطين  هذا من شأنه أن يشجعهن على البحث عن األوالد ويصبحون

 للمحرمات الثقافية للمجتمع ، تلك التي تميز ضد الفتيات

 كبابوش ، مشارك في المشروع ، إثيوبيا

© Mohammad Hasan Zobayer/CARE  

© Ekinu Robert/CARE  
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ألنشطة الزراعية  ، يعتبر تكامل العنف القائم على النوع االجتماعي مهًما بشكل خاص للبرامج التي تعزز مشاركة المرأة في االسياقات التنمويةفي  

تجنب رد الفعل السلبي من األزواج أو أفراد المجتمع    ت أهميةثبت كما  .  ندريةالج  عرافأو المدرة للدخل حيث قد يتحدى ذلك األدوار التقليدية واأل

 . ستفادة الكاملةفي االالنساء  دعم المشاريع لضمانأثناء تنفيذ ومراقبة التغيرات في مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي 

اإلنسانية ، يجب أن يشمل التخفيف من مخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي إجراء تحليل تشاركي لمخاطر العنف المبني وفي السياقات  

النساء لخطر إضافي   على النوع االجتماعي مع أفراد المجتمع والمجموعات النسائية المحلية قبل توزيع الغذاء لتحديد العوامل التي يمكن أن تعرض

مواقع التوزيع وتقديم معلومات واضحة حول   من حيث   مثل السعي للحصول على توصيات من النساء بشأن األمان  -واتخاذ إجراءات للتصدي لها  

 .كيفية اإلبالغ عن أي مخاوف بشأن المضايقات أو اإلكراه حول توزيع المواد الغذائية

النقدية إلى أنه عند استخدامها جنبًا إلى جنب مع الغذاء والمساعدات األخرى ، يمكن أن تساهم  القسائم لتي توزعبالبرامج اتشير األدلة المتعلقةكما 

ا ، قد تدعم بشكل إيجابي في الوقاية من العنف القائم على النوع االجتماعي والتخفيف من حدته واالستجابة له. عندما يكون ذلك مناسبًا ومنسقًا جيدً 

 ائمساعد القست قسيمة النقدية خطط العمل لحماية أولئك المعرضين للخطر ودعم الناجين في تعافيهم. على سبيل المثال ، يمكن أن  الب   اتمساعدال

ر وضارة ، النقدية النساء والفتيات على تلبية االحتياجات األساسية مثل شراء الطعام وبالتالي تقليل احتمالية وجود استراتيجيات محفوفة بالمخاط

ئم تبادل الجنس مقابل الطعام أو الزواج القسري. علمت منظمة كير من خالل برامج التعافي االقتصادي الوبائي في زيمبابوي أن مساعدة القسامثل  

مساعدة   بينالنقدية التي تستهدف النساء إلعادة دخول األسواق دون معالجة العنف القائم على النوع االجتماعي لم تكن فعالة. ومع ذلك ، كان الجمع  

 .القسيمة النقدية ومعالجة األعراف االجتماعية والعنف القائم على النوع االجتماعي مؤثًرا في تحقيق نتائج إيجابية للبائعات من النساء

لعنف القائم على ية، ال سيما تلك المتعلقة باألمن الغذائي وتغير المناخ وسبل العيش ، يجب دمج االنتباه إلى اعتبارات اوبرامج التنمالفي    :توصية 

 النوع االجتماعي في جميع المراحل لزيادة سالمة المرأة وتعزيز األمن الغذائي لألسرة

الدائمة    السياقاتفي   اللجنة  إرشادات  يتماشى مع  بما  االجتماعي  النوع  المبني على  العنف  التخفيف من مخاطر  إجراءات  بدمج  قم   ، اإلنسانية 

التخفيف من مخاطر العنف   كما يجب  القائم على النوع االجتماعي في جميع مراحل برامج األمن الغذائي.المشتركة بين الوكاالت حول العنف  

ن طرائق المبني على النوع االجتماعي من خالل إجراء تقييمات لمخاطر العنف المبني على النوع االجتماعي واستشارة النساء والفتيات بانتظام بشأ

مثال ، المساعدة في شكل قسيمة نقدية ، عينية ، مختلطة( واستراتيجية التنفيذ )على سبيل المثال ، اختيار نقاط المساعدة الغذائية )على سبيل ال

 .البرامج وفقًا لذلك تعديلوتعليقات إفساح المجال لهم للولسياق ، لالتوزيع ، وتكوين سلة الغذاء ، إلخ. .(  األنسب واألكثر أمانًا 

ية ، تتضمن إرشادات العنف المبني على النوع االجتماعي لبرامج التنمية التابعة لمنظمة كير عشر خطوات عملية ولبرامج التنملبالنسبة  :الموارد 

توضح المذكرة التوجيهية الخاصة  فبالنسبة للبرامج اإلنسانية ، أما يجب اتباعها عند دمج العنف القائم على النوع االجتماعي عبر دورة المشروع. 

القائم على النوع االجتماعي كيفية تعامل منظمة كير مع التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي واالستجابة له والوقاية بالعنف  

ت  منه في حاالت الطوارئ. تتضمن اإلرشادات الخاصة بالعنف المبني على النوع االجتماعي الصادرة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاال 

 موضوعية محددة لألمن الغذائي والزراعة وسبل العيش وقطاعات أخرى ، باإلضافة إلى المساعدة النقدية والقسائم وخالصة العنف القائم على  أدلة

لى النوع االجتماعي ، والتي تقدم إرشادات عملية حول دمج التخفيف من مخاطر العنف القائم على النوع االجتماعي في تدخالت العنف المبني ع

 .لنوع االجتماعيا

 لخاتمة ا
من الواضح أننا يجب أن نواصل التركيز على معالجة العنف القائم على النوع 

االجتماعي في مواجهة تزايد انعدام األمن الغذائي إذا أردنا منع المزيد من تآكل 

 . المساواة بين الجنسين والحد من مخاطر العنف

وهذا يعني ضمان أن تتصدى جهود اإلغاثة الغذائية بشكل مناسب لمخاطر العنف 

المحددة   التحديات  لمواجهة  إجراءات  واتخاذ  االجتماعي  النوع  على  التي القائم 

 تواجهها النساء والفتيات نتيجة تزايد انعدام األمن الغذائي

إلى ضرورة االستمرار   تعالج باإلضافة  التي  الشاملة  البرامج  في  في االستثمار 

 .األسباب الكامنة وراء العنف القائم على النوع االجتماعي

صميم رائدة معترف بها في وضع ممارسات المساواة بين الجنسين في    هيئةكير هي 

 الهادفة لتحويل المعايير المتعلقة بالنوع االجتماعي  األساليبا. نحن نؤمن بأن  هعمل

النساء  تواجهها  التي  المترابطة  العالمية  التحديات  معالجة  من  يتجزأ  ال  جزء 

 .والفتيات

أثبتت البرامج التي تعالج األسباب الجذرية لعدم المساواة والعنف نجاحها في الحد  

من مستويات العنف القائم على النوع االجتماعي وتحسين األمن الغذائي للمرأة 

بشكل عام. وهذا يتطلب التزاًما واستثماًرا مستمرين لضمان اعتماد مثل هذه النُهج  

لمواجهة نطاقها  الحالية وتجنب ما هو أسوأ في    وتكرارها وتوسيع  الغذاء  أزمة 

بل.المستق

إن منظمة كير ليست وحدها التي تدفع باتجاه مناهج  

العالمية   التحديات  لمواجهة  الجنساني  التحول 

 .المترابطة التي تواجهها النساء والفتيات
يشير موجز مجال مسؤولية العنف القائم على النوع 

النوع  على  القائم  العنف  مخاطر  حول  االجتماعي 

ألمن الغذائي إلى الحاجة إلى نهج  االجتماعي وانعدام ا

األمن  انعدام  من  كل  لمعالجة  الجنسين  بين  تحويلية 

 .الغذائي الحاد والمزمن
المعني   المتحدة  لألمم  الخاص  المقرر  تقرير  سلط 

بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه الضوء  

النوع االجتماعي   على الحاجة إلى دمج نهج يراعي 

 .اخلمعالجة أزمة المن 
أبرزت دراسة مواقف المساواة بين الجنسين األخيرة 

والمواقف   األعراف  أن  للمرأة  المتحدة  األمم  لهيئة 

النساء   تقدم  تعيق  تزال  ال  التمييزية  االجتماعية 

 . والفتيات في كل مكان

For more information contact  
Amy O’Toole | Interim Senior Director, Gender Justice 
CARE USA (Based in Kigali, Rwanda) 
e-mail: amy.otoole@care.org   

mailto:amy.otoole@care.org
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 العنف القائم على النوع االجتماعي وانعدام األمن الغذائي | ما نعرفه ولماذا المساواة بين الجنسين هي الحل

 
 المؤلفون

التاليين  زمالء التمت كتابة هذا الملخص لفريق العدالة بين الجنسين في منظمة كير من قبل جين إيريدال وجيني كونراد ، مع مدخالت قيمة من 
كاتيمبو. شكر   كوينآمي أوتول وآن سبرينكل وجويا بانيرجي وإميلي جانوش وإليزابيث كورتني وإرين باتريك وكارل ديرينغ و: منظمة كيرب 

 . ألميرة طه وبيث سوريل وآن سبرينكل على مساعدتهم في مراجعة الترجماتخاص 
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