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 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة 
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ -يونيه /حزيران ٣٠
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 
 ى مجيع من اتفاقية القضاء عل٢١يذ املادة تنف

 أشكال التمييز ضد املرأة
  

 الوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة بشأن        التقارير املقدمة من    
 تنفيذ االتفاقية يف اجملاالت الواقعة ضمن نطاق أنشطتها

 
 مذكرة من األمني العام  

 
 إضافة

 
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
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 تقرير منظمة األغذية والزراعة  
 

 مجهورية تنـزانيا املتحدة -أوال  
 

ــة األ ــشطة منظمـ ــساواة    أنـ ــق املـ ــة وحتقيـ ــرأة الريفيـ ــة إىل متكـــني املـ ــة اهلادفـ ــة والزراعـ غذيـ
 اجلنسني بني
 
علـى الزراعـة    ) اإليـدز (للتخفيف من أثر وباء متالزمة نقص املناعة البـشرية املكتـسب             - ١

مجهوريــة واملــزارعني مــن الرجــال والنــساء، قــّدمت منظمــة األغذيــة والزراعــة الــدعم حلكومــة  
وثيقـة الـسياسة    ومت إعـداد    . قوم بصياغة استراتيجية تستهدف القطاع الزراعي     لتترتانيا املتحدة   

اإليـدز وغريهـا   /نقـص املناعـة البـشرية   العامة الستراتيجية القطاع الزراعي فيمـا يتعلـق بفـريوس       
وتتنـاول  . ذات الصلة، بالتعاون مع عدة وزارات، وأقرهتا اجلمعيـة الوطنيـة   من األمراض املزمنة    

واسعة من املسائل من قبيـل تقـدمي الـدعم لأليتـام؛ ومتكـني النـساء األرامـل                  ائفة  االستراتيجية ط 
 إنـاث؛ وتعزيـز األمـن الغـذائي والتغـذوي؛ ومنـع       اليت تعوهلـا الريفيات واألسر املعيشية الضعيفة     

 . القابلة للتصرف فيهاواألصول االستيالء على املمتلكات؛ وزيادة الدخل 
 مـدارس   ٦ مع برنامج األغذية العاملي وغريه من الـشركاء،          وأنشأت املنظمة، بالتعاون   - ٢

 مدرســـة ٨١ طفـــل، و ٣٠٠ تستـــضيف ،لتــدريب املـــزارعني الـــصغار علـــى الزراعـــة واحليـــاة 
ومـدارس الـصغار    .  راشـد  ٣ ٠٠٠لتدريب املزارعني الراشدين على الزراعة واحلياة تستـضيف         

عـن  مـن كانـت حالتـهم نامجـة      سـيما   من األطفال الـضعفاء، وال     لأليتامهذه مصممة خصيصا    
وتستهدف هـذه املـدارس إكـساب األيتـام واألطفـال      . اإليدز/وباء فريوس نقص املناعة البشرية    

 عامــا املعــارف الزراعيــة ومهــارات مباشــرة األعمــال احلــّرة       ١٨ إىل ١٢الــضعفاء مــن ســن   
عمـال  ومهارات احلياة لكي يكربوا مواطنني مستقلني ذوي ضمري حي وقدرة علـى مباشـرة األ        

والقـــصد مـــن إكـــساب الـــشباب هـــذه املعـــارف واملهـــارات هـــو متكينـــهم اقتـــصاديا، . احلـــرة
ومــساعدهتم علــى أن يــصبحوا مــواطنني مــسؤولني لــديهم قــيم إجيابيــة إزاء املــسائل اجلنــسانية    

وباإلضافة إىل ذلك، تتصدى هذه املدارس ملسائل من قبيل التوعية بفـريوس            . وحقوق اإلنسان 
اإليـدز والوقايـة منـه، واملـساواة بـني اجلنـسني، ومحايـة األطفـال، وتـوفري                 /بـشرية نقص املناعـة ال   
أّمـا مـدارس    .  االجتمـاعي، والتثقيـف الغـذائي، ومهـارات األعمـال التجاريـة            -الدعم النفـسي    

فتستهدف األسر املعيشية الفقرية املتأثرة بفـريوس نقـص         تدريب الراشدين على الزراعة واحلياة      
وتـسعى  . هلا نساء واإليدز، مع التركيز بشكل خاص على األسر املعيشية اليت تع         /املناعة البشرية 

 تزويد جمموعات من املزارعني واملزارعات باملعـارف واملهـارات الـيت مـن          إىلالراشدين  مدارس  
. شــأهنا حتــسني إنتــاجهم الزراعــي، وتعزيــز أمــن أســرهم املعيــشية الغــذائي وزيــادة دخــوهلم         
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 ملـا يـسببه   هذه املدارس إىل تعزيز فهم الريفيني من الرجال والنـساء  وباإلضافة إىل ذلك، هتدف  
إىل املخــاطرة، كمــا هتــدف إىل تفــادي اآلثــار   مــن نــزوع  االقتــصادي -ضــعفهم االجتمــاعي 

اإليـدز وغـريه مـن      /االجتماعية واالقتـصادية الـسلبية النامجـة عـن فـريوس نقـص املناعـة البـشرية                
األخطار اليت هتّدد اجملتمعات احمللية؛ وإىل إقامة شـبكة مـن املـزارعني تتـصّدى للمـشاكل احملليـة                   

أيـضا للمـسائل املتعلقـة      الراشـدين   ّدى مـدارس    وتتـص . من أجل توفري أسباب املعيشة املـستدامة      
ــة      ــة فيمــا يتعلّــق بالــذكورة واألنوث ــة واملــرياث، واألعــراف الثقافي ــة يف امللكي حبــق املــرأة والطفل

 .  وموازين القوة بني الرجل واملرأة
واستهدف مشروع املـسائل اجلنـسانية والتنـوع البيولـوجي ونظـم املعـارف احملليـة مـن                   - ٣

ــوع      أجــل األمــن الغــذ  ــساء للتن ــريفيني مــن الرجــال والن ــة اســتغالل ال ــوعي بكيفي ائي إذكــاء ال
البيولوجي وإدارهتم له، ورّوج ألمهية املعـارف احملليـة مـن أجـل حتقيـق األمـن الغـذائي والتنـوع               

واستكشف املـشروع الـروابط بـني نظـم املعـارف احملليـة، وأدوار              . البيولوجي الزراعي املستدام  
. نهما، وتوفري الطعام، واحملافظة على التنوع البيولـوجي الزراعـي وإدارتـه       اجلنسني والعالقات بي  

 عـشرين حلقـة عمـل تدريبيـة والعديـد مـن         ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٠ خالل الفترة من عـام       ُعقدوقد  
األنشطة البحثية، وقد خرجـت هـذه األنـشطة بعـّدة تقـارير ركّـزت بـشكل رئيـسي علـى دور            

 . حمللية يف حتقيق األمن الغذائيجلنسانية ونظم املعارف االتنوع البيولوجي الزراعي واملسائل ا
وبغية تسليط مزيد مـن الـضوء علـى دور املـرأة يف اإلنتـاج الزراعـي، وتوليـد البيانـات                      - ٤

عن اإلسهام الفّعال للمرأة والرجل يف التنميـة الزراعيـة والريفيـة وقيـاس هـذا اإلسـهام، قـّدمت                    
 لإلحـصاء وبرنـامج التعـداد الزراعـي لتـصنيف مـا ُيجمـع               املنظمة الدعم التقين للمكتب الوطين    

كما قّدمت املنظمة املساعدة يف إعداد وصف لوضـع القطـاع           . من بيانات حسب نوع اجلنس    
 . الزراعي من الناحية اجلنسانية استنادا إىل بيانات التعداد

ــة    - ٥ ــن خــالل محل ــود”وم ــضرورة   ) Telefood(“ تيليف ــوعي ب ــاء ال ــسعى إىل إذك ــيت ت  ال
مكافحــة اجلــوع وعــدم املــساواة بــني اجلنــسني واحلاجــة امللحــة للقيــام بــذلك، قــدمت املنظمــة   

زراعة الفواكه واخلـضر؛    : تركز على مجهورية ترتانيا املتحدة     مشروعا يف    ٥٠الدعم ألكثر من    
 .وتربية الدواجن؛ وطحن احلبوب؛ وإنتاج الذرة وحلم اخلرتير واحملاصيل الزراعية

 


