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شهدت السنوات األخرية تقدما كبريا يف الحد من 

الفقر والجوع يف جميع أنحاء العامل. ومع ذلك، 

التزال النتائج متفاوتة بني البلدان واملناطق. 

ويعاين ما يقرب من 800 مليون شخص من الجوع 

ويعيش ما يقرب من مليار شخص يف فقر مدقع. 

واليزال الفقراء من أصحاب الحيازات الصغرية 

واملزارعون األرسيون يف البلدان النامية الذين 

يعتمدون عىل الزراعة لكسب سبل عيشهم هم 

األكرث عرضة النعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية، 

السيام النساء والفتيات. 

وهناك حاجة إىل بذل جهود أكرث استدامة 

الريفية وخلق  املرأة  لالستثامر يف قدرات 

املساواة  قدم  للمشاركة عىل  لها  متكينية  بيئة 

الريفي  التي تؤثر عىل املشهد  التحوالت  يف 

املهم أن يكون تعزيز  واالستفادة منها. ومن 

االجتامعي  والتمكني  الجنسني  بني  املساواة 

واالقتصادي للمرأة محور أي تدخل يرمي إىل 

والقضاء عىل  املستدامة  الزراعة  تعزيز 

الغذايئ والفقر، وهام هدفان  انعدام األمن 

املستدامة  التنمية  أهداف خطة  من  رئيسيان 

لعام 2030.

الدور  أدلة دامغة عىل  أن هناك  كام 

الزراعية  العاملة  القوى  يف  للمرأة  األسايس 

يوجد  ما  بقدر  النامية،  البلدان  معظم  يف 

األمن  يف ضامن  القوية  مبساهمتها  وعي  من 

األرسة  مستوى  عىل  والتغذية  الغذايئ 

شديدة  اإلدارة  وبدون  املحيل.  واملجتمع 

األرسة  لدخل  الريفية  للمرأة  الحرص 

األرسة  ورفاهية  األطفال  سيكون  ومواردها، 

مل  ذلك،  ومع  للخطر.  عرضة  أكرث  والتغذية 

بعد  املرأة  لقدرات  الكامل  النطاق  ينطلق 

التي  املساواة  عدم  أوجه  استمرار  بسبب 

الطبيعية  املوارد  عىل  نفاذها  متنع  مازالت 

عمليات  يف  مشاركتها  عن  فضال  واإلنتاجية، 

القرار. صنع 

وتعرتف منظمة األغذية والزراعة بإمكانات 

املرأة والرجل يف املناطق الريفية يف تحقيق 

األمن الغذايئ وتحسني التغذية، وتلتزم بالقضاء 

عىل الالمساوات بني الجنسني مبا يتامىش مع 

التعهد »بعدم السامح ألحد بالتخلف عن 

الركب«، األمر الذي يعد من صميم أهداف 

التنمية املستدامة.

واستنادا إىل أمثلة محددة، يعرض هذا املنشور 

أعامل املنظمة يف مجال الزراعة، مبا يف ذلك 

الغابات ومصايد األسامك وغريها من 

القطاعات الفرعية، بهدف تعزيز املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة عىل الصعيدين السيايس 

وامليداين، مع تسليط الضوء عىل املجاالت 

الرئيسية للتدخالت والُنهج والنتائج املحققة.

وال تزال منظمة األغذية والزراعة ملتزمة متاما 

مبعالجة القيود الهيكلية التي تواجهها املرأة 

الريفية من أجل القضاء عىل الجوع والفقر. 

ويعد ذلك مبثابة عنرص أسايس لتحقيق 

أهداف خطة عام 2030. وبناء عىل الدروس 

املستفادة والخربة املكتسبة عرب األقاليم، 

وبالتعاون الوثيق مع أعضائها، تسعى املنظمة 

جاهدة إىل القضاء عىل أوجه عدم املساواة 

بني الجنسني من أجل تحقيق أهداف األمن 

الغذايئ يف الزراعة والتنمية الريفية.

خوسيه غرازيانو دا سيلفا

مدير عام منظمة األغذية والزراعة
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الفصل األول

تحقيق املساواة بني الجنسني رشط أسايس لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية وتحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة الـ 17  ¡

»عدم السامح ألحد بالتخلف عن الركب«.

تظهر األدلة الدامغة أن تحسني تعليم املرأة ووضعها داخل أرستها ومجتمعاتها املحلية له تأثري مبارش عىل األمن الغذايئ  ¡

والتغذية، السيام تغذية األطفال.

يعد توفري وتحليل البيانات املصنفة حسب الجنس أمرين رضوريني لوضع السياسات القامئة عىل األدلة. وال تعكس السياسات  ¡

والربامج والترشيعات وخطط االستثامر الوطنية والعاملية والقطاعية لألمن الغذايئ والتغذية دامئا دور املرأة ومساهمتها، 

وبالتايل ال تستجيب الحتياجاتها وتحدياتها املحددة.

الفصل الثاني

تواجه املرأة والرجل يف الريف وبشكل متزايد التحدي املتمثل يف الحاجة إىل تكييف نظم إنتاجهام يف سياق تغري املناخ  ¡

واستنزاف املوارد الطبيعية. ويعترب ضامن املساواة يف النفاذ العادل للموارد اإلنتاجية والتقنيات واملامرسات الذكية مناخيا 

وتوفري العاملة من صميم نهج منظمة األغذية والزراعة لتعزيز استدامة الزراعة.

يجب أن تعكس الحوكمة واإلدارة املسؤولة للموارد الطبيعية، مثل األرايض واملياه، وجهات نظر املرأة وأولوياتها، ويجب أن  ¡

ترتكز عىل مؤسسات محلية عادلة وفعالة.

الفصل الثالث

تعد النساء والفتيات من العوامل الحاسمة يف مكافحة الفقر والجوع يف الريف. وميكن لدعمهن بشأن تحقيق إمكاناتهن  ¡

الكاملة أن يجعل عمليات التنمية الزراعية والريفية أكرث فعالية.

تشجع املنظمة نهجا متعدد األبعاد للحد من الفقر الريفي يركز عىل زيادة فرص نفاذ املرأة عىل املوارد اإلنتاجية وفرص العمل  ¡

الالئق وفرص األعامل التجارية، وتعزيز قدرة املؤسسات والخدمات الريفية، ودعم تدابري زيادة تغطية الحامية االجتامعية 

وفعاليتها.

الفصل الرابع

تعد زيادة القدرة اإلنتاجية والريادية لدى النساء الريفيات خطوة أساسية يف تطوير سالسل القيمة املستدامة التي ميكن أن  ¡

توفر مسارات للقضاء عىل انعدام األمن الغذايئ لدى ماليني األشخاص.

تقليص الفوارق االجتامعية وعدم املساوات بني الجنسني يعزز يف جميع النظم الغذائية، من اإلنتاج إىل االستهالك، فعالية  ¡

سالسل القيمة ويقلل من فاقد األغذية والهدر الغذايئ.

الفصل الخامس

قد تؤدي األزمات والكوارث يف البلدان النامية إىل آثار مدمرة عىل صغار املزارعني والرعاة والصيادين واملجتمعات املعتمدة عىل  ¡

الغابات. والبد من بناء قدرة النساء والرجال عىل الصمود لتمكينهم من االستجابة للتهديدات والتعايف بشكل أرسع من الصدمات. 

يعد االعرتاف باألدوار املتميزة واملتكاملة للمرأة والرجل يف الزراعة وضامن األمن الغذايئ والتغذية جزءا أساسيا من بناء القدرة  ¡

عىل التكيف وسبل العيش الريفية املستدامة.
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لبنان
زوجان يرعيان ماشيتهام.
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ويدنهويفر تشهد النظم الزراعية والغذائية العاملية تحوال رسيعا ومكثفا، 

نظرا لالضطرار إىل إطعام عدد متزايد من السكان يف سياق 

االضطرابات االقتصادية والبيئية واالجتامعية املستمرة والناشئة. 

ويؤدي أثر تغري املناخ واستنزاف املوارد الطبيعية إىل تعريض 

اإلنتاج الزراعي وسبل العيش للخطر، إىل جانب توليد أو تفاقم 

التحديات العاملية األخرى مثل تقلب األسعار وانعدام األمن يف 

األسواق والنزاعات واألزمات طويلة االجل والهجرة الجامعية. 

وأدى هذا التحول إىل جانب التحرض الرسيع، إىل تحول يف األمناط 

الغذائية ونظم كسب العيش. وتواجه الدول التحدي الناشئ 

املتمثل يف زيادة الوزن واملشاكل الصحية املرتبطة بالبدانة 

واألمراض غري املعدية ذات الصلة، يف حني ال تزال تتعامل مع 

انعدام األمن الغذايئ ونقص التغذية. ويتطلب التصدي لهذه 

التحديات املعقدة حلوال متكاملة ذات صلة بالسياق. ولالستجابة 

بنجاح ملطالب سياقنا الحايل وضامن مستقبل أفضل للجميع، البد 

من إجراء تحول واسع النطاق يف نظم األغذية والزراعة.

ويعترب الرجل الريفي واملرأة الريفية ضمن العنارص الفاعلة 

الرئيسية يف صميم هذا التحدي. ويعتمد 75% من السكان 

الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذايئ عىل الزراعة 

واملوارد الطبيعية يف سبل كسب عيشهم، وتدعم الزراعة األرسية 

سبل العيش لحوايل 2.5 مليار نسمة )منظمة األغذية والزراعة، 

2014 أ(. وال يقترص األمر عىل أن املزارعني األرسيني يف البلدان 

النامية هم األكرث عرضة لتحمل وطأة صدمات أنظمة األغذية 

والزراعة، بل ينتجون 80% من األغذية املستهلكة يف معظم 

بلدان العامل النامي )الصندوق الدويل للتنمية الزراعية، 2013(. 

وسيعتمد نجاح التحول العاملي إىل زراعة مستدامة اقتصاديا 

واجتامعيا وبيئيا إىل حد كبري عىل ما إذا كان املزارعون قادرين 

عىل التأقلم بنجاح مع التحوالت الحالية يف املشهد، وهو ما 

سيتوقف بدوره عىل ما إذا كان أصحاب الحيازات الصغرية 

قادرين عىل تحقيق مثل هذا التحول .

مــقــدمــــــــــــــــــــة
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والبد من تعزيز املساواة بني الجنسني كجزء من هذه العملية. 

وتشكل املرأة الريفية نحو 43 يف املائة من القوى العاملة 

الزراعية )منظمة األغذية والزراعة، 2011(. وتؤدي املرأة الريفية 

أدوارا هامة يف جميع سالسل القيمة الزراعية الغذائية، وتلعب 

دورا رئيسيا يف ضامن األمن الغذايئ والتغذية عىل مستوى األرسة 

واملجتمع املحيل، ويف إدارة املوارد الطبيعية، مثل األرايض واملياه. 

ومع ذلك، تواجه املرأة الريفية يف جميع املناطق قيودا أكرب من 

نظريها الرجل يف الحصول عىل املوارد والخدمات اإلنتاجية 

األساسية، والتكنولوجيا، واملعلومات املتعلقة باألسواق، واألصول 

املالية. كام أنها ممثلة متثيال ناقصا يف 

املؤسسات املحلية وآليات الحوكمة 

ومتيل إىل أن يكون لديها سلطة أقل 

يف صنع القرار. وباإلضافة إىل هذه 

القيود، كثريا ما تعني املعايري 

الجنسانية السائدة والتمييز أن املرأة 

تواجه عبء عمل مفرط بينام يظل 

الكثري من عملها غري مدفوع األجر 

وغري معرتف به. وميثل العمل عىل سد 

هذه الفجوة بني الجنسني فرصة 

لتمكني أصحاب املصلحة الرئيسيني يف 

القطاع وتعزيز نوع التغيري التحوييل 

املطلوب من أجل متكني نظم األغذية 

الزراعية من مواجهة التحديات امللحة مع ضامن األمن الغذايئ 

والتغذية الكافية للجميع.

ويوجه مبدأ »عدم السامح ألحد بالتخلف عن الركب« كل هدف 

من أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030. ولذلك، برز 

الرتكيز عىل املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة يف جميع أهداف 

التنمية املستدامة، سواء يف شكل هدف مخصص للمساواة بني 

الجنسني وكموضوع مشرتك مع أكرث من 30 هدفا ذا صلة عرب 

أهداف التنمية املستدامة األخرى.

ويتامىش عمل منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة مع اإلطار 

الدويل للتنمية املستدامة. وتعرتف املنظمة بأن استمرار أوجه 

عدم املساواة هو السبب الجذري يف ضعف أداء الزراعة يف 

العديد من البلدان، وقامت بتوثيق واسع النطاق للفوائد 

االجتامعية واالقتصادية الناجمة عن سد الفجوة بني الجنسني1. 

وكجزء من هدفها املتمثل يف متكني أصحاب الحيازات الصغرية 

واملزارعني األرسيني لفائدة ضامن التنمية املستدامة للنظم 

الزراعية والغذائية، تدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات 

بشأن تهيئة بيئة متكينية للرجل الريفي واملرأة الريفية من خالل 

تعزيز الحوكمة املالمئة، وتعزيز األطر القانونية والتنظيمية 

الشفافة واملنصفة، والدعوة إىل دمج الشواغل املتعلقة باملساواة 

بني الجنسني يف السياسات والربامج القطاعية. ومن خالل تعزيز 

القدرات املحلية وتوفري قاعدة األدلة، تشجع املنظمة صياغة 

سياسات شاملة تسعى إىل التصدي للقيود والحواجز املحددة 

التي يواجهها الرجل الريفي واملرأة الريفية. كام تعمل املنظمة 

مع أصحاب املصلحة الوطنيني لتنفيذ مشاريع تهدف إىل إطالق 

العنان لقدرات املرأة والرجل من خالل مساعدتهام عىل زيادة 

التحكم يف املوارد اإلنتاجية ويف عمليات صنع القرار.

ويف عام 2012، أعدت منظمة األغذية والزراعة واعتمدت سياسة 

للمساواة بني الجنسني2 لتكون مبثابة إطار 

توجيهي للمنظمة وأعضائها لتحقيق املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة، يف إطار واليتها املتمثلة يف 

تعزيز األمن الغذايئ والتغذية. وتحدد تلك 

السياسة أهدافا واضحة تعطي األولوية للمساواة 

يف املشاركة وصنع القرار يف املؤسسات واملنظامت 

الريفية، وتكافؤ فرص الحصول عىل املوارد 

اإلنتاجية الرئيسية، والخدمات، واألسواق، وفرص 

العمل والدخل، والحد من عبء عمل املرأة.

وُصممت املعايري الدنيا التي وضعتها سياسة 

املساواة بني الجنسني لدى املنظمة ليك تساهم يف 

مقاييس خطة عمل األمم املتحدة عىل نطاق 

املنظومة بشأن املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، وهي سياسة 

ملزمة لجميع منظامت األمم املتحدة، وتصدر املنظمة تقاريرها 

السنوية طبقا لها3. ويف السنوات األخرية، أدى تنفيذ هاتني 

املجموعتني من املعايري إىل أن تصبح البيئة عىل نطاق املنظمة أكرث 

استجابة الحتياجات الجنسني بشكل تدريجي. كام ساعدت هذه 

املعايري عىل وضع آليات مؤسسية تدعم التنفيذ املتسق واملتناغم 

لألعامل املتعلقة باملساواة بني الجنسني يف نطاق املنظمة.

وتعترب املساواة بني الجنسني جزءا ال يتجزأ من اإلطار االسرتاتيجي 

للمنظمة، حيث يتم تناولها كقضية شاملة. وتعترب املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة من األمور األساسية لتحقيق األهداف 

االسرتاتيجية للمنظمة املتمثلة يف: القضاء عىل الجوع وانعدام 

األمن الغذايئ وسوء التغذية )الهدف االسرتاتيجي 1(؛ الزراعة 

األكرث إنتاجية واستدامة )الهدف االسرتاتيجي 2(؛ الحد من الفقر 

الريفي )الهدف االسرتاتيجي 3(؛ متكني نظم زراعية وغذائية أكرث 

شمولية وكفاءة )الهدف االسرتاتيجي 4(؛ زيادة القدرة عىل 

الصمود )الهدف االسرتاتيجي 5(. وتساهم جميع األهداف 

االسرتاتيجية للمنظمة يف الحد من أوجه عدم املساواة بني 

الجنسني من خالل عملها بشأن القواعد واملعايري، والبيانات 

واملعلومات، والحوار بشأن السياسات، وتنمية القدرات، واملعارف 

والتكنولوجيات، والرشاكات، والدعوة واالتصال. وتتلقى الدول، 

كثيرا ما تعني معايير التمييز 
السائدة و المبنية على النوع 
االجتماعي أن المرأة تواجه 

عبء عمل مفرط بينما 
يظل الكثير من عملها غير 

 مدفوع األجر وغير
معترف به.
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عىل سبيل املثال، دعام لتنمية القدرات لتأكيد عىل أن سياساتها 

وبرامجها املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية والتنمية الزراعية 

والريفية تراعي املنظور الجنساين وتهيئ فرصا متساوية للمرأة 

والرجل. وتم تحديد مجاالت العمل الرئيسية بشكل اسرتاتيجي يف 

إطار كل هدف من األهداف االسرتاتيجية، مام يسمح بالتحقيق 

املستدام واملتسق ألهداف السياسة الجنسانية.

ويتم تنفيذ العمل املتعلق باملنظور الجنساين ملنظمة األغذية 

والزراعة وتنسيقه ورصده من خالل شبكة نشطة من موظفي 

املقرات الرئيسية واملكاتب اإلقليمية والُقطرية الذين يعملون 

كعنارص تحفيز هامة لضامن التنفيذ املتسق بالرشاكة مع أصحاب 

املصلحة املعنيني. ويشارك خرباء الشؤون الجنسانية بشكل نشط 

مع صانعي السياسات وصناع القرار واملامرسني واملوظفني الفنيني 

يف تصميم وإعداد التقارير عن املبادرات التي تجعل البعد 

االجتامعي يف املقدمة وتضع الناس يف صميم عمل املنظمة.

ويهدف هذا املنشور إىل توضيح الكيفية التي يسهم بها عمل 

املنظمة املتواصل واملستدام بشأن املساواة بني الجنسني يف التصدي 

للتحديات التي تواجه األمن الغذايئ والزراعة والتنمية الريفية. 

ويسلط كل فصل الضوء عىل أهمية املساواة بني الجنسني ومتكني 

املرأة يف تحقيق الربنامج االسرتاتيجي للمنظمة، ويصف العمل 

والنتائج الرئيسية املتعلقة باملنظور الجنساين التي تحققت، مع 

عرض للمدخالت الهامة التي تم تنفيذها عىل الصعيدين الُقطري 

والدويل. كام يرافق كل فصل »قصص من امليدان« تساعد عىل 

توضيح أثر عمل املنظمة عىل املستفيدين بشكل أكرث تفصيال، 

وتسلط الضوء عىل النجاحات واألفكار املكتسبة.

غواتيماال
مجموعة من نساء وأطفال 
الشعوب األصلية يقرشون 

الفول السوداين.
© منظمة األغذية والزراعة/ 

فريق غواتيامال

مالحظات

تشمل هذه األنشطة زيادة االنتاج الزراعي الكيل والحد بشكل كبري من انعدام االمن الغذايئ والتغذية بشكل عام )منظمة األغذية والزراعة، 2011( .. 1

2 .http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf :السياسة الجنسانية للمنظمة )2013 أ(  متاحة عىل الرابط التايل

تقریر تنفیذ الربنامج للفرتة 2014 – 2015، الفقرات 200 - 222 والجدوالن 1 و 2. وسیتم تقديم التقرير الخاص بعام 2016 يف التقریر التجریبي ملراجعة منتصف املدة . 3

لعام 2016 يف آذار/مارس 2017.
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الفصل األول: 
العمل من 

أجل المساواة 
بين الجنسين 

والقضاء على 
يركز هذا الفصل عىل األنشطة املتعلقة بالهدف 1الجوع

االسرتاتيجي األول ملنظمة األغذية والزراعة: املساعدة يف 

القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية
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الفصل األول: العمل من أجل املساواة بني الجنسني والقضاء عىل الجوع

موزامبيق
املزارعون يعالجون الذرة يف 

قرية ناموكا.
© منظمة األغذية والزراعة/ 

يب. ثيكيسو

الرسائل الرئيسية

تحقيق املساواة بني الجنسني رشط أسايس لتحقيق  ¡
األمن الغذايئ والتغذية وتحقيق جميع أهداف 

التنمية املستدامة الـ 17 »عدم السامح ألحد 
بالتخلف عن الركب«.

تظهر األدلة الدامغة أن تحسني تعليم املرأة ووضعها  ¡
داخل أرستها ومجتمعاتها املحلية له تأثري مبارش عىل 

األمن الغذايئ والتغذية، السيام تغذية األطفال.

يعد توليد وتحليل البيانات املصنفة حسب الجنس  ¡
أمرين رضوريني لوضع السياسات القامئة عىل األدلة. 
وال تعكس السياسات والربامج والترشيعات وخطط 

االستثامر الوطنية والعاملية والقطاعية لألمن الغذايئ 
والتغذية دامئا دور املرأة ومساهمتها، وبالتايل ال 

املحددة. تستجيب الحتياجاتها وتحدياتها 

تحقيق 
أهدافنا
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العقدين  مدار  عىل  أُحرز  الذي  الكبري  التقدم  من  الرغم  عىل 

أنحاء  مليون شخص يف جميع   800 نحو  الزال  املاضيني، 

املستويات  وتتفاقم  املزمن1.  الجوع  من  يعانون  العامل 

التغذية  كفاية  وعدم  الغذايئ  األمن  انعدام  من  العاملية 

عىل  يؤثر  الذي  األمر  الجنسني،  بني  املساواة  عدم  بسبب 

والرجال يف كل من  النساء  بني  واملوارد  الغذاء  توزيع 

والريفية. الحرضية  املجتمعات 

ونتيجة ملحدودية حصولهن عىل الغذاء املغذي واملوارد 

اإلنتاجية الرئيسية، تتأثر النساء والفتيات بصورة غري متناسبة 

ر بأن 60 يف املائة  بانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. ويُقدَّ

من األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية يف جميع أنحاء 

العامل من النساء أو الفتيات 

االقتصادي  )املجلس 

واالجتامعي، 2007(. 

ويحدث ذلك عىل الرغم 

من املساهمة الضخمة التي 

تقدمها املرأة الحرضية 

والريفية واملرأة من 

الشعوب األصلية لإلنتاج 

الريفية  الزراعي والتنمية 

والدور الرئييس الذي تؤديه 

املرأة يف األمن الغذايئ 

والتغذية األرسية. وكثريا ما 

تظل مساهامت املرأة يف األمن الغذايئ غري بارزة ومقيمة بأقل 

من قيمتها، وبالتايل ال تنعكس تلك املساهامت عىل نحو كاف 

يف األطر السياسية والقانونية واملؤسسية.

وتفرض أوجه عدم املساواة تكاليف باهظة عىل القطاع 

الزراعي والنظم الغذائية، وتحول دون تحقيق أهداف األمن 

الغذايئ والتغذية )منظمة األغذية والزراعة 2011؛ البنك الدويل 

ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

2009؛ منظمة األغذية والزراعة ومرصف التنمية األسيوي 

2013(. ولذلك، تدعم منظمة األغذية والزراعة الحكومات 

والجهات الفاعلة غري الحكومية يف مجال تطوير السياسات 

والبيئة املؤسسية والقدرات الالزمة ملعالجة عدم املساواة بني 

الجنسني عىل نحو مستدام كجزء ال يتجزأ من جهودها الرامية 

إىل القضاء عىل الجوع وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية. 

وتعمل املنظمة كمنارصة وداعية لتعميم مراعاة املساواة بني 

الجنسني ومتكني املرأة يف السياسات والربامج واألطر القانونية 

املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية عىل الصعيد الوطني 

واإلقليمي والدويل. كام تعمل املنظمة كمركز للمعرفة التقنية 

والخربة الفنية التي ميكن نرشها لدعم األعضاء من خالل زيادة 

الوعي وتنمية القدرات والتنسيق وتوليد البيانات مرتفعة 

الجودة واملنتجات التحليلية ووضع القواعد واملعايري.

 تعزيز المساواة بين الجنسين في
حوارات السياسات الدولية

تدعو منظمة األغذية والزراعة، عىل الصعيد الدويل، إىل زيادة 

تركيز الحوارات رفيعة املستوى حول السياسات املتعلقة باألمن 

الغذايئ والتغذية بحيث تأخذ قضايا املساواة بني الجنسني ومتكني 

املرأة بعني االعتبار بشكل كاف.

وأيدت املنظمة بشكل ناجح إدراج اعتبارات املساواة بني 

الجنسني يف املؤمتر الدويل الثاين املعني بالتغذية وما يتصل به من 

نتائج، مثل إعالن روما بشأن التغذية2، الذي دعا إىل متكني النساء 

والفتيات من أجل وضع حد لجميع أشكال سوء التغذية.

ويف السنوات األخرية، ويف سياق لجنة األمن الغذايئ العاملي، 

اشرتكت منظمة األغذية والزراعة مع الحكومات والوكاالت 

اإلمنائية واألوساط األكادميية واملجتمع املدين والقطاع الخاص يف 

وضع عدد من الصكوك الطوعية التي تحدد بوضوح املبادئ 

واملعايري املقبولة دوليا بالنسبة للمامرسات املسؤولة يف 

املجاالت ذات الصلة بوالية املنظمة. وتوفر الخطوط التوجيهية 

الطوعية التي خرجت من هذه العمليات التشاورية 

واملفاوضات أطرا ميكن أن تستخدمها الحكومات يف وضع 

االسرتاتيجيات والسياسات والقوانني والربامج واألنشطة، وتغطي 

موضوعات مثل الحق يف الغذاء، وحوكمة الحيازة، ومصايد 

االسامك املستدامة الصغرية. وعىل هذا النحو، توفر الخطوط 

التوجيهية الطوعية فرصة كربى لعكس أوجه عدم املساواة بني 

الجنسني عىل الصعيد الُقطري عن طريق تشجيع املزيد من 

السياسات والربامج التي تراعي املساواة بني الجنسني.

كام تم التفاوض عىل مبدأ محدد بشأن متكني املرأة واملساواة بني 

الجنسني وأُدرج يف الصيغة النهائية إلطار العمل املتعلق باألمن 

كثيرا ما تظل مساهمات 
المرأة في األمن الغذائي غير 

بارزة ومقيمة بأقل من 
قيمتها، وبالتالي ال تنعكس 

تلك المساهمات على نحو كاف 
في األطر السياسية 

والقانونية والمؤسسية.
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الواليات المتحدة األمريكية
الذكرى الثالثون التفاقية 

القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة، مقر األمم 

املتحدة، نيويورك.
األمم املتحدة / يئ. ديبيبي

الغذايئ والتغذية يف األزمات املمتدة الذي أقرته لجنة األمن 

الغذايئ العاملي يف ترشين األول/أكتوبر 32015. وباملثل، أدت 

أعامل الدعم التي تضطلع بها منظمة األغذية والزراعة إىل قيام 

أعضاء بإدراج مبدأ يتعلق باملساواة بني الجنسني ضمن مبادئ 

لجنة األمن الغذايئ العاملي لالستثامر املسؤول يف الزراعة ونظم 

األغذية. ومل تتناول الوثيقة دور الدول يف تعزيز بيئة سياسية 

وقانونية ومؤسسية تراعي املنظور الجنساين فحسب، بل تحدد 

املسؤوليات املحددة لجميع أصحاب املصلحة لتعزيز وصول املرأة 

والرجل إىل املوارد والخدمات، بهدف ضامن مشاركتهام عىل قدم 

املساواة يف فرص االستثامر واالستفادة منها. 

وعىل الصعيد اإلقليمي، ساعدت منظمة األغذية والزراعة أيضا 

الفريق النسايئ الخاص بجامعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي يف إعداد إعالن برازيليا الصادر عن املؤمتر املعني 

باملرأة الريفية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي يف عام 

2014. ويقر اإلعالن بدور املرأة الريفية الرئييس يف األمن الغذايئ 

والتغذية، ويدعو الحكومات إىل وضع وتنفيذ ترشيعات وسياسات 

تعزز املساواة بني الرجل واملرأة يف الحصول عىل املوارد الطبيعية 

والخدمات املالية والتقنية واألسواق والعمل الالئق.

وباملثل، دعمت املنظمة، عام 2015، االتحاد اإلفريقي لتمكني 

املرأة وتنميتها نحو خطة أفريقيا لعام 2063 بهدف تعزيز 

املساواة يف الحصول عىل الغذاء اآلمن واملغذي بأسعار مناسبة 

والعمل الالئق والوصول إىل التمويل واألسواق. وبهذه املناسبة، 

التزم رؤساء دول االتحاد األفريقي بوضع خارطة طريق جديدة 

للتنمية طويلة األجل تضع املساواة بني الجنسني يف صميم التنمية 

االجتامعية واالقتصادية.

وهناك آلية عاملية أساسية لدعم السياسات التي تقدمها منظمة 

األغذية والزراعة إىل الحكومات تتمثل يف اتفاقية القضاء عىل 

جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وهي صك دويل لحقوق اإلنسان 

صدقت عليه حاليا 189 دولة، يحدد ما يشكل متييزا ضد املرأة 

ويضع جدول أعامل وطني لوضع حد لهذا التمييز.

دعم الحكومات في وضع السياسات 
والبرامج التي تراعي االعتبارات الجنسانية 

لفائدة األمن الغذائي والتغذية

تشارك منظمة األغذية والزراعة عىل الصعيد الوطني أيضا يف 

عمليات السياسات والحوارات عن طريق توفري الدعم التقني 

والدعوة إىل حقوق املرأة الريفية يف الحصول عىل املوارد 

الطبيعية والخدمات اإلنتاجية والفرص االقتصادية.

وتنص املادة 14 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز 

ضد املرأة، خصيصا، عىل مساهمة املرأة الريفية يف الحد من 
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الفقر وتحقيق األمن الغذايئ والتغذية، وتدعو الدول األعضاء إىل 

احرتام وإنفاذ حقوق املرأة الريفية4 من حيث صلتها بالحصول 

عىل املوارد اإلنتاجية واملشاركة يف عمليات صنع القرار. ويف عام 

2013، بدأت منظمة األغذية والزراعة التعاون مع الصندوق 

الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وهيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة لتقديم الدعم التقني 

يف صياغة التوصية العامة رقم 34 للجنة املعنية بحقوق املرأة 

بشأن حقوق املرأة الريفية . وتوضح التوصية البارزة التي 

اُعتمدت يف عام 2016 التزامات الدول بإقرار حقوق املرأة الريفية 

وحاميتها وتعزيزها. كام تقدم اقرتاحات بشأن السياسات العملية 

والتدابري الربامجية التي ميكن أن تعزز حقوق املرأة يف مجال 

األغذية والزراعة.

وتجمع منظمة األغذية والزراعة بني عملها يف مجال الدعوة 

وأنشطة التوعية والدعم التقني من أجل ضامن صياغة سياسات 

لألمن الغذايئ والتغذية تتسم باملساواة بني الجنسني تدعمها 

التزامات سياسية قوية وأطر تنظيمية سليمة. كام تساعد املنظمة 

يف التأكيد عىل أن تكون السياسات فعالة من خالل تقديم الدعم 

لوضع اسرتاتيجيات التنفيذ وأطر املساءلة وامليزنة املراعية 

للمساواة بني الجنسني. وتضطلع منظمة األغذية والزراعة بدور 

تيسريي رئييس من خالل دعم إنشاء مجموعات عمل تقنية 

ألصحاب املصلحة املتعددين، بحيث تجمع الوزارات الرئيسية 

المربع )1(
دعم املنظمة 
لغواتيامال بشأن تنفيذ 
اتفاقية القضاء عىل 
جميع أشكال التمييز 
ضد املرأة

والجهات الفاعلة يف مجال التنمية معا، مبا يف ذلك املنظامت التي 

لديها والية بشأن املساواة بني الجنسني. كام تساعد املنظمة يف 

إنشاء آليات مؤسسية مثل شبكات جهات تنسيق الشؤون 

الجنسانية لدى الوزارات أو الحكومات املحلية بغرض ضامن 

استمرارية ورصد العمل املعني باملسائل الجنسانية.

وتقدم منظمة األغذية والزراعة يف بوتسوانا، عىل سبيل املثال، 

الدعم التقني للحكومة يف مجال تحديد السياسة الوطنية بشأن 

»مراعاة املساواة بني الجنسني يف الزراعة« وكذلك يف إعادة إنشاء 

آلية مؤسسية لدمج القضايا الجنسانية يف عمل وزارة الزراعة. 

وتم تعيني جهات تنسيق معنية باملسائل الجنسانية يف جميع 

دوائر الوزارة وشكلت معا لجنة الشؤون الجنسانية بالوزارة. 

ولتعزيز تنفيذ املادة 14 من اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة، عززت املنظمة أيضا قدرات اللجنة عىل وضع 

أطر سياسات سليمة وشاملة للشئون الجنسانية يف القطاع 

الزراعي )انظر املربع »1« لالطالع عىل مزيد من الدعم عىل 

الصعيد الُقطري بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 

التمييز ضد املرأة(.

كام تعزز منظمة األغذية والزراعة القدرات الوطنية واإلقليمية 

واملحلية لصياغة وتنفيذ سياسات وبرامج تراعي االعتبارات 

الجنسانية لزيادة مستويات التغذية وتحسني النظم الغذائية 

املساعدة  تقدم  أن  والزراعة  األغذية  منظمة  من   2013 أيلول/سبتمرب  يف  غواتيامال  حكومة  طلبت 

أشكال  جميع  عىل  القضاء  اتفاقية  تنفيذ  بشأن  الديوان  عمل  السيام  البالد،  يف  املرأة  ديوان  إىل  التقنية 

مع  )بالتعاون  والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت  التقنية،  مساعدتها  من  وكجزء  املرأة.  ضد  التمييز 

 )2023-2014( االسرتاتيجي  واإلطار  الجنسني  بني  املساواة  سياسة  وضع  األخرى(  املتحدة  األمم  وكاالت 

الريفية.  والتنمية  والتغذية  الوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف  واألغذية  الحيوانية  والرثوة  الزراعة  لوزارة 

الختامية  املالحظات  االعتبار  يف   ،2015 متوز/يونيو  يف  عليها  التصديق  تم  التي  السياسة،  هذه  وتأخذ 

املنظمة  أنشطة  وشملت  غواتيامال.  لحكومة  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  للجنة  األخرية 

املسائل  حل  يف  الجنسني  بني  املساواة  دور  بشأن  الوعي  مستوى  ورفع  الدعوة  وأنشطة  التقنية  املشورة 

املصلحة  أصحاب  جميع  جانب  من  واملشاركة  التنسيق  ضامن  وبغية  والتغذية.  الغذايئ  باألمن  املتعلقة 

يف  مبا  املدين،  املجتمع  ومنظامت  الحكومة  بني  الرشاكات  املنظمة  شجعت  العملية،  هذه  يف  املعنيني 

عىل  خاص  تركيز  مع  الريفية  بالتنمية  معنية  املتعددين  الشأن  أصحاب  من  عمل  مجموعة  إنشاء  ذلك 

تنسيق  وتيرس  السياسات  صنع  عملية  العمل  مجموعة  وتدعم  األصلية.  والشعوب  الريفية  املرأة 

واآلليات  الجديدة  السياسة  وتعترب  والالمركزي.  املركزي  املستويني  عىل  املؤسسات  مختلف  ومشاركة 

الريفية  التنمية  عمليات  يف  والرجل  للمرأة  العادلة  املشاركة  كفالة  يف  حاسمة  أهمية  ذات  بها  املتصلة 

يف  بارزا  معلام  تشكل  كام  القدرات.  وتحسني  والخدمات  اإلنتاجية  املوارد  عىل  حصولهام  وإمكانية 

املرأة. ضد  التمييز  أشكال  جميع  عىل  القضاء  التفاقية  املبارش  التنفيذ 
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الشكل )1(
دور املنظمة يف تيسري 
تنفيذ اتفاقية القضاء 

عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة من 

أجل متكني املرأة 
الريفية

ظمة األغذية والزراعة
من

التقييم القطري 
للجنسين في 

الزراعة والقطاع 
الريفي

دعم المنظمة 
التقني في التنفيذ

دعم المنظمة 
لتقارير اللجنة

التوصيات
ية

طن
لو

ت ا
ما

كو
ح
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ي
طر

لُق
ة ا

حد
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م ال
ألم
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ع ا

تم
ج
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ا

دعم المنظمة 
لتنفيذ التوصيات

التقارير

اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة

الدولة العضو

للفئات املعرضة للضعف الغذايئ. فعىل سبيل املثال، تدعم 

املنظمة أعضاءها يف تطبيق أدوات لوضع برامج استثامرية مراعية 

للتغذية يف النظم الزراعية والغذائية5. ويشكل تعزيز متكني املرأة 

طريقة حاسمة لجعل االستثامرات فعالة يف الحد من سوء 

التغذية. ومن ثم تساعد منهجيات املنظمة عىل وضع برامج 

استثامرية تعزز قدرة املرأة عىل صنع القرار والحصول عىل 

املعلومات واملوارد الطبيعية وغريها من املوارد اإلنتاجية، فضال 

عن القيادة يف مجتمعاتها املحلية. كام تساعد تلك املنهجيات عىل 

تقييم كيفية تأثري االستثامرات عىل استخدام وقت املرأة والعمل 

سواء يف الزراعة ويف املنزل.

وتعمل لجنة املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا ومنظمة 

األغذية والزراعة معا لضامن عودة السياسات العامة متعددة 

القطاعات التي تعزز النمو الزراعي وتفيد ومتكن املرأة والزراع 

املبتدئني يف غرب أفريقيا. وتشمل األنشطة وضع خطة عمل 

املجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن املسائل الجنسانية 

والزراعة، وإعداد ملفات قُطرية عن القضايا الجنسانية من أجل 

استنباط السياسات السليمة واالستثامرات الزراعية، وتعزيز قدرات 

الحكومات واملؤسسات الريفية عىل تصميم ومتويل السياسات 

والربامج الشاملة واملراعية للمنظور الجنساين وتنفيذها ورصدها.

ودعمت منظمة األغذية والزراعة يف أمريكا الالتينية ومنطقة 

البحر الكاريبي صياغة االسرتاتيجية اإلقليمية الجنسانية لخطة 

املجموعة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي 

لألمن الغذايئ والتغذية، فضال عن تنفيذها يف الجمهورية 

الدومينيكية والسلفادور وهايتي وباراغواي.

مساعدة الحكومات في تصميم وتنفيذ 
الممارسات المسؤولة 

استنادا إىل العمليات التشاورية املكثفة واملفاوضات يف سياق 

لجنة األمن الغذايئ العاملي، أُقرت عدة مبادئ توجيهية طوعية. 

فعىل سبيل املثال، تسلط املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 

سياق األمن الغذايئ الوطني التي أقرتها لجنة األمن الغذايئ 

العاملي يف أيار/مايو 2012 الضوء عىل مركزية املساواة بني 

الجنسني من خالل اعتامدها كواحدة من مبادئ التنفيذ العرشة. 

كام تعمم الوثيقة الشواغل الجنسانية بشكل كامل يف جميع 

العمليات والجوانب املتعلقة بحوكمة حيازة األرايض، مبا يف ذلك 

صياغة السياسات واإلعداد املؤسيس لإلدارة وتوفري الخدمات 

وبرامج إدارة األرايض والوصول إىل العدالة واملعلومات. وتضع 

مجموعة العمل أحكاما محددة لتحسني املساواة بني الجنسني يف 

النظم الرسمية والعرفية )عىل سبيل املثال، من خالل تعديل 

القوانني التمييزية للمرياث واملمتلكات(. ومن أبرز النجاحات 

التي تحققت يف هذا الصدد أن املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 
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سياق األمن الغذايئ الوطني ال تعرتف بحقوق املرأة يف األرايض 

فحسب، بل تشجع الدول بالفعل عىل القيام بدور استباقي يف 

تعزيز املساواة بني الجنسني.

وباإلضافة إىل عملها يف مجال الدعوة واملدخالت التقنية عىل 

الصعيد الدويل، قامت املنظمة أيضا بتعميم منظور املساواة بني 

الجنسني يف جميع عمليات التنفيذ الوطنية للخطوط التوجيهية 

الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك 

والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني. ولتسهيل عملية االنتقال 

إىل اعتامدها، أطلقت منظمة األغذية والزراعة برنامج األرايض 

الحاكمة لفائدة املرأة والرجل، وهو برنامج تنمية القدرات لدعم 

البلدان يف تنفيذ مبدأ الخطوط التوجيهية للمساواة بني الجنسني. 

وقد شاركت ليربيا ومنغوليا وسرياليون وجنوب أفريقيا حتى اآلن 

يف الربنامج، ووضعت خطط عمل لتوفري حوكمة حيازة األرايض 

القامئة عىل املساواة بني الجنسني. ويف منغوليا، شاركت اللجنة 

الوطنية املعنية باملساواة بني الجنسني يف تنفيذ الربنامج كجزء من 

خطتها الوطنية لتنمية القدرات التي تراعي املساواة بني الجنسني.

وعندما طلبت حكومة سرياليون املساعدة من منظمة األغذية 

والزراعة يف مقارنة حالة الحيازة القامئة لديها مع مبادئ الخطوط 

التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض 

ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، 

ساعدتها املنظمة عىل إجراء تقييم شامل اشتمل عىل مراجعة 

شاملة للصكوك القانونية والخاصة بالسياسات التي قيست مقابل 

اعتبارات ومبادئ املساواة بني الجنسني. كام أُنشئت منصة ميكن 

من خاللها للمنظمة والرشكاء توجيه الدعم التقني الالزم لوضع 

سياسات واسرتاتيجيات وقوانني تراعي املساواة بني الجنسني فيام 

يتعلق بحوكمة حيازة األرايض يف سياق األمن الغذايئ. ويف الوقت 

الراهن، توجد لدى سرياليون سياسة أرايض معدلة تتامىش متاما مع 

الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرايض ومصايد األسامك والغابات يف سياق األمن الغذايئ الوطني، 

وتشمل مبدأ املساواة بني الجنسني )انظر أيضا الفصل 3(.

وتؤدي املرأة والرجل أدوارا هامة يف مصايد األسامك الصغرية، 

ومع ذلك، غالبا ما يتم إغفال مساهامت املرأة وتقليل قيمتها. 

وملساعدة األعضاء وغريهم من الرشكاء اإلمنائيني يف صياغة وتنفيذ 

سياسات وبرامج ومامرسات تتسم بالعدل بني الجنسني يف مصايد 

األسامك الصغرية، دعمت املنظمة إعداد دليل تنفيذ الخطوط 

التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك الصغرية يف 

سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر. وسيساعد الدليل عىل 

تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد 

األسامك الصغرية يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر 

لتعزيز املساواة بني الجنسني يف مصايد األسامك صغرية الحجم، 

وبالتايل تحسني دخل األرس واألمن الغذايئ والتغذية.

 بناء قاعدة أدلة قوية بشأن
 القضايا الجنسانية المتعلقة باألمن

الغذائي والتغذية

تعد البيانات املصنفة حسب الجنس واملؤرشات املراعية 

لالعتبارات الجنسانية والتحليل الجنساين أمورا ذات أهمية 
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 voices-of-the-hungry
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الفصل األول: العمل من أجل املساواة بني الجنسني والقضاء عىل الجوع

حاسمة لضامن وضع السياسات واالسرتاتيجيات والقوانني والربامج 

التي تراعي املنظور الجنساين يف صياغتها وتنفيذها. وتدعم 

املنظمة، بالتعاون مع أعضائها، وضع واعتامد مؤرشات مالمئة 

تراعي االعتبارات الجنسانية ونظم جمع البيانات املتصلة باألمن 

الغذايئ والتغذية.

وقامت منظمة األغذية والزراعة، عىل سبيل املثال، بوضع مقياس 

املعاناة من انعدام األمن الغذايئ وتطبيقه عىل نحو 150 دولة يف 

 .)GWP( عامي 2014 و2015 من خالل استطالع غالوب العاملي

ويجمع هذا النظام البيانات عىل املستوى الفردي، مام يسمح 

بإجراء تحليل تفاضيل لحالة األمن الغذايئ حسب الجنس للمرة 

األوىل )انظر الشكل 2(. وتُبني النتائج التي تحققت يف عامي 

2014 و2015 أنه رغم الفروق الصغرية، إال أن معدالت انتشار 

انعدام األمن الغذايئ عند املستويات املعتدلة أو الشديدة أكرث 

ارتفاعا من الناحية العملية بالنسبة للنساء البالغات يف كل مكان 

من العامل. وميثل انتشار انعدام األمن الغذايئ الذي يقاس من 

خالل مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ، البند 2-1-2 من 

أهداف التنمية املستدامة. وتشجع منظمة األغذية والزراعة 

إدراج مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذايئ يف الدراسات 

االستقصائية الوطنية واسعة النطاق التي ستتيح إجراء تحليل أكرث 

تفصيال. وقد أُدرج بالفعل يف الدراسات االستقصائية الوطنية يف 

بوركينا فاصو وكينيا وباكستان وسيشيل وسانت لوسيا والكامريون 

وإثيوبيا وموريتانيا وسوازيلند، وسيدرج قريبا يف الدراسة 

االستقصائية الوطنية لألرس املعيشية يف إندونيسيا.

وباالشرتاك مع معهد البحوث والتنمية يف فرنسا، ومرشوع 

املساعدة التقنية يف مجال األغذية والتغذية، وضعت املنظمة 

أيضا مؤرشا للحد األدىن للتنوع الغذايئ - النساء يف سن 

اإلنجاب، الذي يعكس استهالك املرأة عىل األقل لخمسة من 

عرشة مجموعات غذائية طوال اليوم والليلة السابقة. وقد نُفذ 

مؤرش للحد األدىن للتنوع الغذايئ - النساء يف الفلبني 

وطاجيكستان، بدعم من أنشطة تنمية القدرات. ويف الصومال، 

أصبحت وحدة تحليل األمن الغذايئ والتغذية قادرة اآلن عىل 

إجراء تحليالت مراعية للمنظور الجنساين بفضل دعم املنظمة 

يف مجال تنمية القدرات. وباملثل، يضمن برنامج نظم معلومات 

األمن الغذايئ يف اليمن أساليب جمع وتحليل البيانات املصنفة 

حسب الجنس. وأحرزت نيجرييا تقدما يف جمع األدلة املتعلقة 

بالجنس والحصول عىل األرايض عن طريق إدراج وظيفة إبالغ 

حسب الجنس يف برنامجها املفتوح املصدر لتسجيل األرايض. 

ويف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تدعم املنظمة 

جمع وتحليل البيانات املصنفة حسب نوع الجنس لتعزيز 

املساواة بني الجنسني وجعل دور املرأة يف الزراعة أكرث وضوحا. 

ونتيجة للدعم الذي تقدمه املنظمة، يقوم األعضاء اآلن بإنتاج 

كمية أكرب من البيانات املصنفة حسب الجنس والتي ميكن 

تحليلها واستخدامها للتأثري عىل صنع السياسات.

كام تضطلع منظمة األغذية والزراعة بدراسات وتقييامت يف 

البلدان األعضاء لتحديد الثغرات يف املعارف املتعلقة بالقضايا 

الجنسانية. وتساعد املنظمة عىل توفري معلومات موضوعية 

ومحدثة عن حالة املرأة الريفية والفجوة بني الجنسني يف الزراعة 

عن طريق إجراء التقييامت القطرية للمساواة بني الجنسني. 

وتتضمن هذه التقييامت القطرية للمساواة بني الجنسني، التي 

تستهدف عىل وجه التحديد مساعدة الحكومات يف صياغة 

السياسات القامئة عىل األدلة، معلومات مفيدة لتخطيط 

السياسات الوطنية املراعية للمنظور الجنساين من أجل تحسني 

األمن الغذايئ والتغذية. وقد تم حتى اآلن وضع اللمسات النهائية 

عىل 33 من هذه التقييامت القطرية للمساواة بني الجنسني 

ويجري حاليا تنفيذ 22 تقييامً منها.

مالحظات

1 ..FAOSTAT أحدث األرقام متاحة يف قاعدة بيانات

2 .www.fao.org/3/a-ml542e.pdf :متاح عىل املوقع

3 .www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1415/FFA/CFS_FFA_Final_Draft_Ver2_EN.pdf  :متاح عىل املوقع

4 .www.fao.org/family-farming/detail/en/c/386972  :متاح عىل املوقع

عىل سبيل املثال، وضعت املنظمة مؤخرا خالصة وافية ملؤرشات الزراعة املراعية للتغذية، والتي ستصدر يف كانون األول/ديسمرب 2016.. 5
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قصة من 
الميدان

تشكيل 
قيادات قوية 
- مدرسة 
للنساء من 
الشعوب 
األصلية

عىل الصعيد العاملي، هناك أكرث من 

370 مليون نسمة من الشعوب 

األصلية ينتمون إىل أكرث من 5000 

مجموعة مختلفة يف أكرث من 90 دولة. 

وعىل مدار القرون، لعب هؤالء 

السكان دورا رئيسيا كقيمني عىل 

أرايض أجدادهم وأقاليمهم، ويحملون 

معارف أساسية عن إدارة النظم 

التقليدية  الغذائية  اإليكولوجية والنظم 

واألمناط الغذائية. وعىل الرغم من 

أنهم يشكلون أقل من 5 يف املائة من 

سكان العامل، إال أنهم يشكلون نحو  

15 يف املائة من فقراء العامل. ويعتربون 

يف الوقت الراهن معرضني بدرجة كبرية 

للضعف والتهميش والحرمان، السيام 

بسبب عدم احرتام حقوق أسالفهم، 

وعىل األخص أراضيهم وأقاليمهم 

ومواردهم.

ويعاين كثري من النساء يف جميع أنحاء العامل من 

التمييز والعنف وعدم االعرتاف بحقوق اإلنسان 

األساسية، وال يشاركن مشاركة كاملة وفعالة 

عىل جميع مستويات صنع القرار. وتواجه نساء 

الشعوب األصلية عىل األخص عبئا ثالثيا، حيث 

يتعرضن للتمييز عىل أساس أصلهن العرقي، 

وظروفهن االجتامعية - االقتصادية، وعىل أساس 

الجنس، مام يجعلهن ضحايا لالمساواة والعنف 

داخل مجتمعاتهن وخارجها. وكثريا ما يتم منع 

النساء من القيام بدور نشط يف األنشطة 

السياسية واملشاركة يف صنع القرار. ويحد ذلك 

من املساهمة التي ميكن أن يقدمنها إىل 

مجتمعاتهن، السيام فيام يتعلق بتوفري األغذية 

والحفاظ عىل التنوع الحيوي وحفظ البذور. 

ومع ذلك، ومع ثروتهن من املعارف التقليدية، 

ميكنهن أن يلعنب دورا حاسام يف مجتمعاتهن 

ويف تحقيق خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

بشكل عام.

ولتعزيز مساهمة نساء الشعوب األصلية يف 

الحد من الجوع والفقر، وضعت منظمة األغذية 

والزراعة واملنتدى الدويل لنساء الشعوب 

األصلية نهجا تعليميا يتناسب مع احتياجاتهن، 

ويعرض موضوعات مثل حقوق اإلنسان 

والدعوة والقيادة وصنع القرار واألمن الغذايئ 

والتغذية. ويف عام 2013، بدأ املنتدى تنفيذ 

ثالثة برامج دولية بشأن مهارات حقوق اإلنسان 

والدعوة من خالل مدرسة القيادة العاملية 

للمرأة األصلية. ويف كانون األول/ديسمرب 2014، 

دخلت منظمة األغذية والزراعة يف رشاكة مع 

املنتدى الدويل لنساء الشعوب األصلية من أجل 

وضع أربعة برامج وطنية للمدرسة املعنية 

بحقوق اإلنسان واألمن الغذايئ والتغذية 

تستهدف النساء القياديات من الشعوب 

األصلية يف بوليفيا )دولة بوليفيا متعددة 

القوميات( والسلفادور والهند وبنام وباراغواي 

وبريو والفلبني. ويف العامني املاضيني، دربت 

منظمة األغذية والزراعة واملنتدى الدويل لنساء 

الشعوب األصلية أكرث من 150 امرأة من 

الشعوب األصلية وزودتهن باألدوات الالزمة 

لتطوير مهارات القيادة والدعوة والتأثري يف صنع 

القرار واملساهمة يف تحسني سبل املعيشة 

ملجتمعاتهن املحلية.

وتركز املدرسة عىل األمن الغذايئ والتغذية، 

بدعم مبارش من منظمة األغذية والزراعة، 

وتوفر توازنا بني التعلم والتفاعل، مام يتيح 

للمرأة من مختلف املجتمعات الفرصة لتبادل 

الخربات واملعارف، وهي األوىل بالنسبة للكثري 

من املشاركات. وتتمثل الرسالة األساسية يف أن 

معارفهن األصلية ذات قيمة عالية وأن 

التحسينات يف مجتمعاتهن ومتكينهن يعتمد 

اعتامدا كبريا عىل هذه املعارف الفريدة من 

نوعها. كام تتيح لهن الفرصة للتخطيط 

ملستقبلهن والتعاون مع املنظامت املحلية غري 

الحكومية بشأن املطالبات املتعلقة باألرايض. 

ويتم تشجيع املشاركات، عند عودتهن إىل 

مجتمعاتهن املحلية، عىل تعميق الوعي وتكرار 

أنشطة التدريب ودعم نساء الشعوب األصلية 

األخريات يف تحسني أوضاعهن االجتامعية 

واالقتصادية من خالل تنفيذ هذا النموذج 

املبتكر املعني بتمكينهن.

تحتاج »نساء الشعوب األصلية لهذا 
النوع من المدارس ألن معظمنا ال 

يعرف حقوقه؛ ومن خالل المشاركة 
في هذا التدريب، أشعر أنني تعلمت 
الكثير من األشياء التي يمكنني أن 

أعود بها إلى المجتمع المحلي واقدمها 
للنساء الالتي أعمل معهن«.

دارهمينجليانيلونشيو
قبائل نساء   إحدى 
الهند بميغااليا،  ميزو 



بنما
دورة تدريبية لنساء الشعوب 
األصلية بشأن مهارات القيادة.

© منظمة األغذية والزراعة



قصة من 
الميدان

صحة المرأة: 
أمر حاسم 
في مكافحة 
سوء التغذية

عىل الرغم من التقدم الهام الذي تم 

إحرازه يف الحد من البطالة والفقر، إال 

أن ظاهرة سوء التغذية ال تزال منترشة 

يف طاجيكستان. ولدى السكان اإلناث 

تاريخ طويل من فقر الدم، يف حني أن 

ربع األطفال دون سن الخامسة يعانون 

من التقزم1 – يعاين نصفهم تقريبا من 

التقزم الشديد2 – ويعاين 7 يف املائة من 

نقص الوزن. كام أن هناك انتشارا كبريا 

لسوء التغذية ونقص املغذيات الدقيقة 

بني األطفال والنساء يف سن اإلنجاب 

)الذين ترتاوح أعامرهم بني 15 و49 

سنة( )الدراسة االستقصائية 

الدميوغرافية والصحية الوطنية لعام 

2012(. وردا عىل ذلك، أكدت حكومة 

طاجيكستان التزامها القوي بتحسني 

الحالة الغذائية للسكان من خالل 

االنضامم إىل الحركة املعنية بتعزيز 

التغذية يف عام 2013.

وقدمت منظمة األغذية والزراعة الدعم 

التقني والتدريب إىل وكالة اإلحصاء ووزارة 

الصحة يف طاجيكستان 

لجمع البيانات عن التنوع 

الغذايئ. ووفر ذلك 

لبناء  معلومات أساسية 

تدخالت وبرامج فعالة من 

أجل تحسني األمن الغذايئ 

املتزايدين  للسكان  والتغذية 

يف البالد. كام ساعدت 

املنظمة يف إجراء ثالث 

دراسات استقصائية رائدة 

تستهدف أكرث من 1000 

امرأة يف سن اإلنجاب. 

وبصفة عامة، تعترب النساء 

أكرث عرضة للضعف مقارنة 

بنظرائها من الذكور بسبب 

أثناء  الفسيولوجية املحددة  احتياجاتهن 

الحمل والرضاعة والتوزيع غري العادل لألغذية 

يف أغلب األحيان.

وتتعاون منظمة األغذية والزراعة مع الحكومة 

بشأن إنشاء نظام وطني ملعلومات األمن 

الغذايئ بغرض فهم ورصد نوعية وتنوع النظم 

الغذائية للسكان باستخدام الحد االدىن للتنوع 

الغذايئ – النساء )MDD-W(. وقد تم دمج 

هذا املؤرش بنجاح يف املسح السنوي مليزانية 

األرسة يف البالد من خالل منهجية بسيطة 

وموثوقة تحسب عدد املجموعات الغذائية التي 

تستهلكها املرأة يف غضون 24 ساعة.

وأصبح صانعو السياسات يف وزارة الصحة 

والحامية االجتامعية اآلن عىل دراية أفضل 

بأهمية النظم الغذائية املتنوعة لتحسني 

التغذية من خالل الدراسة االستقصائية مليزانية 

األرس املعيشية - الحد االدىن للتنوع الغذايئ 

املتكامل، الذي يسمح لهم بصياغة سياسات 

وتدخالت قوية تستند إىل البيانات التي تم 

جمعها. ويف الواقع، قررت 

الوزارة إدراج مؤرش الحد 

االدىن 

للتنوع الغذايئ – النساء يف 

الهدف رقم 3 من اسرتاتيجية 

البالد للتنمية املستدامة 

)2016-2030( بهدف تتبع 

التقدم الذي أحرز يف مجال 

التغذية والصحة.

ويف عام 2016، وسعت 

طاجيكستان من جمع 

بيانات الحد االدىن للتنوع 

الغذايئ – النساء يف جميع 

أنحاء البالد. كام ميكن دمج 

الحد االدىن للتنوع الغذايئ – النساء بسهولة يف 

نظم املعلومات الوطنية يف البلدان األخرى التي 

غالبا ما تفتقر إىل املوارد والقدرات الالزمة 

لرصد الحالة الغذائية لسكانها.

تعتبر النساء أكثر 
عرضة للضعف مقارنة 
بنظرائها من الذكور 
بسبب احتياجاتهن 

الفسيولوجية المحددة 
أثناء الحمل والرضاعة 
والتوزيع غير العادل 

لألغذية داخل األسرة 
في أغلب األحيان.
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طاجكيستان
مقابالت مع امرأة طاجيكية 

لجمع البيانات الخاصة مبؤرش 
التنوع الغذايئ للمرأة.

© إيه إف يب 62
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الفصل الثاني: 
تعزيز المساواة 
في الوصول إلى 

الموارد الطبيعية 
واإلنتاجية

يركز هذا الفصل عىل األنشطة املتعلقة بالهدف 2

االسرتاتيجي الثاين ملنظمة األغذية والزراعة: جعل الزراعة 

والغابات ومصايد األسامك أكرث إنتاجية واستدامة

قيرغيزستان
العامل الذين يجمعون البطاطا 
كجزء من مرشوع تابع ملنظمة 

األغذية والزراعة للحد من الفقر يف 
املناطق الريفية بني األرس املعيشية 

التي ترأسها النساء.
© منظمة األغذية والزراعة/ يف. 

أوسليدكو
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الرسائل الرئيسية

تواجه املرأة والرجل يف الريف وبشكل متزايد  ¡
التحدي املتمثل يف الحاجة إىل تكييف نظم إنتاجهم 

يف سياق تغري املناخ واستنزاف املوارد الطبيعية. 
ويعترب ضامن املساواة يف الحصول عىل املوارد 
اإلنتاجية والتقنيات واملامرسات الذكية مناخيا 
وتوفري العاملة من صميم نهج منظمة األغذية 

والزراعة لتعزيز استدامة الزراعة.

يجب أن تعكس الحوكمة واإلدارة املسؤولة للموارد  ¡
الطبيعية، مثل األرايض واملياه، وجهات نظر املرأة 
وأولوياتها، ويجب أن ترتكز عىل مؤسسات محلية 
عادلة وفعالة. ويعد تحقيق املساواة بني الجنسني 

رشطاً أساسياً لتوفري األمن الغذايئ والتغذية وتحقيق 
جميع أهداف التنمية املستدامة الـ 17 »عدم 

السامح ألحد بالتخلف عن الركب«.

تحقيق 
أهدافنا
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الرسيع  التغري  العاملي فرتة من  الزراعي  القطاع  يشهد 

باستمرار  املتزايد  للطلب  االستجابة  وعليه  املنافسة،  والتحديات 

عىل األغذية واألعالف الحيوانية يف الوقت الذي يواجه فيه أيضا 

والبيئية  االقتصادية  الضغوط  مع  التكيف  إىل  الحاجة 

العالقة بني  السياق، تعد مسألة فهم  واالجتامعية. ويف هذا 

واملؤسسات  والسكان  الحيوانية  والرثوة  والغابات  واملياه  األرايض 

أساسيا. أمرا  عليها  تعتمد  التي 

إنتاجية واستدامة، يجب عىل  أكرث  الزراعة  وليك تصبح 

وإمكانيات  واحتياجات  أصوات  تضع  أن  اإلمنائية  التدخالت 

الحيازات  فيهم أصحاب  - مبن  الريفيني  والنساء  الرجال 

الصغرية واملزارعون األرسيون - يف صميم عملية تحقيق 

بالكفاءة  يتسم  الذي  املتزايد  اإلنتاج  الطلب عىل  التوازن بني 

الطبيعية  املوارد  قاعدة  إىل حامية  الحاجة  ومعالجة  واملكثف 

تغري  يهددها  التي  الصلة  ذات  اإليكولوجية  النظم  وخدمات 

ولتعزيز  الغابات.  وإزالة  األرايض  استخدام  املناخ وتحويالت 

العملية، البد من  الريفيني يف هذه  والرجال  النساء  مساهمة 

بذل جهود متواصلة لالستفادة من خرباتهم مع ضامن 

املحلية عىل قدم  املدخالت واملوارد والخدمات  حصولهم عىل 

املتساوية  املشاركة  تيسري  نحو  االنتباه  توجيه  ويلزم  املساواة. 

والفعالة  املسؤولة  اإلدارة  آليات  املصلحة يف  لجميع أصحاب 

القدرة عىل تحقيق  وإتاحة  لإلنتاج  بيئة مواتية  تهيئة  أجل  من 

البارز  االستدامة عىل املدى الطويل. وعىل الرغم من الدور 

الذي تؤديه املرأة يف 

أنها  إال  الزراعي،  القطاع 

التزال تعاين من محدودية 

وأعباء  األرايض  ملكية 

وعدم  املفرطة  العمل 

الحصول عىل  كفاية فرص 

والتعليم. الخدمات 

تعزيز  يشكل  ولذلك، 

الجنسني  بني  املساواة 

ومتكني املرأة، كجزء من 

لزيادة  الناس  املتمحور حول  الزراعة  األغذية  نهج منظمة 

ويركز  للمنظمة.  بالنسبة  رئيسيا  مجاال  واالستدامة،  اإلنتاج 

للتدخل: اسرتاتيجية  أربعة مجاالت  الفصل عىل  هذا 

تعزيز الحوكمة الشاملة لألرايض وموارد املياه؛ ¡

تيسري وصول املرأة إىل التكنولوجيات املوفرة للعاملة  ¡

للتغلب عىل قيود اإلنتاج؛

 تعزيز النهج الذكية مناخيا واملراعية لالعتبارات ¡

الجنسانية يف الزراعة؛

تعزيز قدرات املزارعني عىل اإلنتاج الفعال واملستدام. ¡

 تعزيز الحوكمة الشاملة
لألراضي وموارد المياه

يعد الحصول عىل األرايض واملياه بصورة كافية أمرا رضوريا 

الزراعية  األغذية واملحاصيل  إنتاج  املزارعني عىل  لقدرة 

األخرى. غري أن أوجه التفاوت يف توزيع هذه املوارد وحيازتها 

أحد  النامي، تشكل  العامل  أنحاء  وإدارتها، يف جميع  وحوكمتها 

إنتاج عادل  تحقيق  التي تحول دون  الرئيسية  املعوقات 

املسؤولة  املؤسسات  تهمش  قد  املثال،  ومستدام. فعىل سبيل 

رابطات مستخدمي  )مثل  املياه وإدارتها  الحصول عىل  عن 

أو تستبعد بعض  املقاطعات(  املياه يف  املياه أو سلطات 

أصحاب املصلحة. ونادرا ما تشارك املرأة عىل قدم املساواة يف 

ساحقة عبء  بأغلبية  تتحمل  ولكنها  وحوكمتها،  املياه  إدارة 

الكافية. ومن  الهياكل األساسية غري املالمئة أو غري  الوصول إىل 

والزراعة  األغذية  املوضوع، جعلت منظمة  أجل معالجة هذا 

بشأن  رئيسيا من عنارص عملها  الجنسني عنرصا  بني  املساواة 

واملياه. لألرايض  املستدامة  الحوكمة  تعزيز 

املنظمة يف وضع مؤرشين  العاملي، ساهمت  الصعيد  وعىل 

بشأن حقوق املرأة يف حيازة األرايض، أُدرجا ألول مرة كجزء 

 2030 لعام  املستدامة  التنمية  العاملي يف خطة  الرصد  من 

)الهدف 5 )أ( يف إطار الهدف 5 من أهداف التنمية 

النساء  ومتكني جميع  الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  املستدامة: 

اآلمنة  الحقوق  أو  امللكية  األول  املؤرش  والفتيات(. ويقيس 

الحقوق  حسب الجنس ومدى حرمان املرأة من امللكية أو 

الثاين مبثابة  اآلمنة يف حيازة األرايض الزراعية. ويعد املؤرش 

البلدان  التي تضعها  اإليجابية  التدابري  يركز عىل  قانوين  مؤرش 

التحكم يف  لضامن حقوق املرأة املتساوية يف ملكية و/أو 

القانونية. وتقوم  الوطنية واألطر  السياسات  األرايض يف 

بإعداد  املؤرشات،  تلك  القيمة عىل  الوكالة  بوصفها  املنظمة، 

أجل  القدرات من  لتنمية  مبادرات  وتنظيم  التعلم  مواد 

الرصد  عملية  تنسيق  وتتوىل  للبلدان،  دعم محدد  تقديم 

املؤرشين. بشأن هذين 

الجنسني  بني  املساواة  ألجل  والبيانات  األدلة  مرشوع  ويشكل 

املتحدة  األمم  يف  اإلحصائية  الشعبة  بني  مشرتكة  مبادرة 

على الرغم من الدور البارز الذي 
تؤديه المرأة في القطاع 

الزراعي، إال أنها التزال تعاني 
من محدودية ملكية األراضي 
وأعباء العمل المفرطة وعدم 

كفاية فرص الحصول على 
الخدمات والتعليم.
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الفصل الثاني: تعزيز املساواة يف الوصول إىل املوارد الطبيعية واإلنتاجية

النيجر
أول نادي دمييرتا للوصول القانوين 

واآلمن إىل حيازة األرايض.
املرأة التي متتلك سند امللكية. 
© منظمة األغذية والزراعة / 

يس. مونسيو

املرأة،  ومتكني  الجنسني  بني  للمساواة  املتحدة  األمم  وهيئة 

ومرصف  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  نُفذت  التي 

املبادرة  هذه  وتقدم  الدويل.  والبنك  اآلسيوي  التنمية 

األعامل  وريادة  األصول  ملكية  جمع  كيفية  بشأن  إرشادات 

أمور  بني  من  املرشوع،  يحدد  كام  الجنساين.  املنظور  من 

مبوجبه،  املنظمة،  ستكون  الذي  5-أ-1  املؤرش  منهجية  أخرى، 

املتعلقة  املنهجية  التوصيات  وستتاح  عليه.  القيمة  الجهة 

املنظمة  وسترشع   2017 الثاين/يناير  كانون  يف  5-أ-1  باملؤرش 

البيانات  جمع  من  البلدان  لتمكني  القدرات  تنمية  أنشطة  يف 

والحقوق  الجنسني  بيانات  قاعدة  وتعد  املؤرش.  لهذا  الالزمة 

منصة  مبثابة  والزراعة1  األغذية  ملنظمة  التابعة  األرايض،  يف 

العوامل  عن  هامة  وكمية  نوعية  معلومات  توفر  إلكرتونية 

وتشمل  األرايض.  حيازة  واملرأة يف  الرجل  تحدد حقوق  التي 

عن  معلومات  تتضمن  بانتظام  تحديثه  يتم  قُطريا  ملفا   84

بالحقوق  الصلة  ذات  القانونية  واألطر  الوطنية  السياسات 

اإلحصاءات  عن  فضال  األرايض،  حيازة  وحقوق  الجنسانية 

الوطنية  الزراعية  اإلحصائيات  من  املأخوذة  الصلة  ذات 

لألطر  تقييامت  تتضمن  كام  األرسية.  واالستقصاءات 

أداة  باستخدام  أُعدت  دولة،   25 لنمو  الوطنية  القانونية 

تستخدم  التي  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  القانوين  التقييم 

واملوجهة  العاجلة  املشورة  لتقديم  قانونيا  مؤرشا   30

تحقيق  يف  الراغبني  األعضاء  إىل  السياسات  مجال  يف  والفعالة 

وتشكل  الجنسني.  بني  املساواة  عىل  القامئة  األرايض  حيازة 

الجنس  حسب  املصنفة  بيانات  قاعدة  بيانات  قاعدة 

الحكوميني  للمسؤولني  عملية  أداة  هذه  األرايض  يف  والحقوق 

والناشطني  والباحثني  الربامج  ومصممي  السياسات  وصانعي 

 ،2014 عام  ويف  األرايض.  بحيازة  املتصلة  املسائل  يف  العاملني 

الخدمات  لدعم  هذه  القانوين  التقييم  أداة  اُستخدمت 

السياسات  بشأن  املنظمة  تقدمها  التي  القانونية  االستشارية 

األرايض يف سرياليون ألجل  بحيازة  الصلة  ذات  والقوانني 
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توزيع الحائزين الزراعيين حسب الجنس - اإلناث
الشكل 3
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التوجيهية  الخطوط  مع  التوافق  لتعزيز  توصيات  وضع 

ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية 

)انظر  الوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك 

األول(. الفصل  أيضا 

ويف عام 2014، قامت منظمة األغذية والزراعة، باالشرتاك مع 

املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، بوضع إطار لزيادة 

توافر املؤرشات املصنفة حسب الجنس يف إطار املبادرة العاملية 

لبحوث السياسات الغذائية. وتتمثل املؤرشات يف: توزيع صغار 

الحائزين حسب الجنس؛ توزيع مالك األرايض الزراعية حسب 

الجنس؛ معدل امللكية الزراعية لدى الذكور واإلناث؛ توزيع 

األرايض الزراعية اململوكة حسب الجنس؛ توزيع قيمة األرايض 

الزراعية اململوكة حسب الجنس. وتُظهر اإلحصاءات التي 

صدرت عن العديد من بلدان جنوب الصحراء الكربى أن النساء 

محرومات يف معظم هذه املناطق. فعىل سبيل املثال، تعترب 

املرأة يف نيجرييا مالكة حرصية )مع الحق يف البيع( لنسبة 8 يف 

املائة من جميع قطع األرايض، يف حني يعترب الرجال مالكني 

حرصيني لنسبة 71 يف املائة منها. ويف النيجر، تصل هذه النسب 

إىل 14 يف املائة للنساء و59 يف املائة للرجال.

وكمساهمة يف تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن 

الحوكمة املسؤولة لحيازة األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 

سياق األمن الغذايئ الوطني )انظر الفصل األول(، تم استنباط 

بعض املواد االرشادية لتعزيز دمج املرأة يف آليات الحوكمة 

املحلية من خالل العمليات التشاركية. وتشمل هذه املواد 

تحسني املساواة بني الجنسني يف القضايا اإلقليمية، التي تدعم 

تحديد وحل النزاعات بني املستخدمني املتنافسني، والسعي إىل 

إيجاد خيارات مستدامة لتطوير املنطقة / املشهد )منظمة 

األغذية والزراعة، 2012(. وقد اُستخدمت هذه املبادرة يف كينيا 

التنمية االجتامعية واالقتصادية للمجتمعات  لتعزيز  والصومال 

الزراعية الرعوية واملجموعات املهمشة.

واستنادا إىل التجربة اإليجابية يف مجال حوكمة حيازة األرايض، 

تهدف املنظمة إىل التأكيد عىل أن تكون املساواة بني الجنسني 

هي حجر الزاوية يف جهودها الرامية إىل الحوكمة املستدامة 

للمياه. وكجزء من الجهود الرامية إىل تعزيز جمع بيانات أكرث 

موثوقية وقابلية للمقارنة بشأن إدارة املنظور الجنساين واملياه 

الزراعية، أُجريت دراسة يف ثالثة بلدان يف منطقة الرشق األدىن 

وشامل إفريقيا - الجزائر واملغرب وتونس - تسهم يف تحديد 

هوية املؤرشات املحددة املتعلقة بقضايا الجنسني التي ينبغي 

دمجها بصورة منهجية يف النظام العاملي للمعلومات بشأن 

املياه والزراعة. ومبا أن دور املرأة وإمكانياتها يف الحوكمة 

املستدامة للمياه منتقصا يف كثري من األحيان، فإن املنظمة 

ملتزمة بالدعوة إىل الحوكمة السليمة للمياه يف الربامج وأطر 

السياسات الحالية. ويف هذا السياق، أُجريت عدة تقييامت 

متعددة التخصصات لحوكمة املياه الجوفية يف األردن واملغرب 

وتونس وشملت للمرة األوىل عنرصا جنسانيا محددا وتحليال 

للقيود التي تواجهها املرأة املزارعة يف الحصول عىل املوارد 

املائية والتحكم فيها.

تسهيل وصول المرأة إلى تكنولوجيات 
توفير العمالة للتغلب على قيود اإلنتاج

يف املتوسط، تواجه النساء يف السياقات الريفية عبء عمل 

مفرط، وهو وضع يرض برفاهيتهن ويحد من اإلنتاجية الزراعية 

)انظر أيضا الفصل 4 بشأن مناقشة العالقة بني عبء عمل 

املرأة وإمكانية الوصول إىل العمل مدفوع األجر واألنشطة 

املدرة للدخل، والفصل 5 بشأن التأثري عىل املرأة يف أوضاع ما 

بعد األزمات والنزوح(. ويزداد الوضع سوءا يف بعض السياقات 

املتغرية برسعة حيث تؤدي الضغوط البيئية املرتبطة بتغري 

املناخ أو التغريات االجتامعية، مثل هجرة الذكور، إىل زيادة 

عبء املرأة يف تحقيق األمن الغذايئ ألرستها. وتوضح البيانات 

املتاحة عن القوى العاملة الزراعية يف إفريقيا أن النساء، يف 

العديد من البلدان، يسهمن بالفعل بأكرث من 50 يف املائة من 

مجموع العاملة. وتوضح البيانات األخرية أن القوة العاملة 

النسائية يف آسيا الوسطى وجنوب آسيا وأمريكا االلتينية 

ومنطقة الرشق االدىن وشامل أفريقيا تزداد بشكل ملحوظ، 

وهو اتجاه يعرف بـ »تأنيث« الزراعة )سالفشيفسكا وكاريا 

وتايفاملا، 2016(.

ومنذ عام 2013، تقوم منظمة األغذية والزراعة بتوثيق وتحليل 

العوامل التي تسهم يف عبء عمل املرأة. وتشري النتائج إىل أن 

عبء عمل املرأة بوجه عام ناتج إىل حد كبري عن مجموعة من 

املهام غري املعرتف بها التي تستغرق الوقت وذات الصلة 

باألرسة ، فضال عن املهام اإلنتاجية والداعمة للمجتمع، 

ومعظمها غري مدفوع األجر. وتختلف بيانات استخدام الوقت 

بشكل كبري حسب السياق واملنطقة، غري أن بيانات التعداد من 

أمريكا الالتينية وأفريقيا جنوب الصحراء تبني أن الوقت 

اإلجاميل املخصص للعمل من جانب املرأة أعىل دامئا من الوقت 

الذي يستغرقه الرجل.

ومنذ عام 2015، جرى تقييم استخدام اليد العاملة والوقت يف 

العديد من نظم اإلنتاج بغية إبراز العمل غري املنظور للمرأة 

وتحليل مستوى حصولها عىل التكنولوجيات. وتسلط دراسات 

الحالة التي أجريت يف إنتاج األرز والروبيان يف فييت نام 

وزراعة الكفاف يف بوروندي، الضوء عىل أن عمل املرأة ال يزال 
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كوت ديفوار
النساء العامالت يف مجال تدخني 
األسامك يستخدمن تقنيات توفري 

العاملة، تقنية أفران تجفيف 
األسامك بالتدخني.

© منظمة األغذية والزراعة

غري معرتف به بشكل عام، ومعظمه يتدىن إىل أنشطة الكفاف. 

كام تؤدي املرأة مهاما يدوية أكرث استهالكا للوقت وتحظى 

بقدر أقل من فرص الحصول عىل التكنولوجيا عند االضطالع 

بعملها. وظهرت نتائج مامثلة يف سبع دراسات معنية بتحليل 

سالسل قيمة محددة يف أمريكا الالتينية )انظر الفصل 4(. 

وتشري النتائج اإلجاملية إىل عدم استشارة النساء عىل نحو كاف 

بشأن احتياجاتهن التكنولوجية. والبد من معالجة القيود 

الخاصة بالسياق )مثل رعاية األطفال والتنقل والوقت لحضور 

اجتامعات اإلرشاد( من أجل تيسري الحصول عىل التكنولوجيات 

املوفرة للعاملة والخدمات ذات الصلة.

وعىل مدار السنني، دعمت املنظمة إدخال العديد من 

التكنولوجيات واملامرسات املوفرة للعاملة التي ميكن أن تدعم 

عمل املرأة يف جميع القطاعات الفرعية الزراعية. وتشمل هذه 

املامرسات تحسني مامرسات إدارة املحاصيل، وأفران تجفيف 

األسامك بالتدخني2 ، واملشاجر لتقليص وقت جلب حطب الوقود، 

ونقاط جمع الحليب، وجمع املياه املنسابة من األسطح. ويتم 

توثيق التكنولوجيات واملامرسات ذات الصلة بتوفري العاملة بشأن 

منصة تكنولوجيات الزراعة3 )انظر املربع 2(، وهي مورد متاح 

ألصحاب املصلحة يف املناطق الريفية.

وشاركت هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية 

وبرنامج األغذية العاملي يف تنظيم ملتقى تقاسم تكنولوجيات املرأة 

الريفية يف كينيا يف عام 2014، حيث ضم أكرث من 400 مشارك من 

المربع )2(
التكنولوجيات 
املوفرة للعاملة

تشمل املنصة التي تستضيفها منظمة 

األغذية والزراعة واملخصصة للتكنولوجيات 

واملامرسات الخاصة بصغار املنتجني 

الزراعيني، أكرث من 100 نوع من 

التكنولوجيات واملامرسات يف مجال العمل. 

وميكن لهذه التكنولوجيات أن تقلل من 

وقت العمل بشكل مبارش )أشكال مختلفة 

من امليكنة الزراعية(، أو أن تقلل بشكل غري 

مبارش من عبء العمل )إدخال محاصيل 

التحريش التي تقلل من إزالة األعشاب 

الضارة، كام يف الزراعة الحافظة للموارد(. 

فعىل سبيل املثال، أُدخلت الحدائق العائلية 

إلنتاج الغذاء يف عدة بلدان )منها بنغالديش 

وبوتان وبوروندي والهند وإندونيسيا 

وليسوتو وباكستان والنيجر والصومال 

وفييت نام(. ويف الفرتة ما بني عامي 2014 و 

2015، تم إنشاء 34448 حديقة خلف 

البيوت يف بوروندي وحدها. ويف سياق نقص 

األرايض، توفر هذه الحدائق لألرس، والنساء 

عىل وجه التحديد، سهولة الحصول عىل 

الخرضوات الطازجة واألعشاب. وكونها قريبة 

من املنزل، فإنها تقلل من وقت جلب املياه 

وأحواض الزرع املرتفعة التي يتم زراعتها 

فيها، وتعترب أكرث فائدة لوضع املرأة.
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واضعي السياسات والباحثني والنساء الريفيات ومنظامت املجتمع 

املدين والقطاع الخاص. وتم عرض 100 ابتكار تكنولوجي من 14 

دولة يف مجاالت ترتاوح من الربامج الزراعية إىل الري الشميس 

وحاضنات الدواجن واملسمدات وإدارة النفايات الصلبة.

تعزيز النهج الذكية مناخيا المراعية 
لالعتبارات الجنسانية

يستوعب القطاع الزراعي نحو 22% من األثر االقتصادي الناجم 

عن األخطار والكوارث الطبيعية ذات النطاق املتوسط والكبري يف 

البلدان النامية )منظمة األغذية والزراعة، 2015 أ(. وتعترب النساء 

املزارعات أكرث عرضة للمخاطر املناخية مقارنة بالرجال. ومتيل 

املرأة إىل أن تكون أكرث اعتامدا عىل املوارد الطبيعية لكسب 

عيشها، وتحصل عىل قدر أقل من الهبات واالستحقاقات 

ملساعدتها عىل استيعاب الصدمات، كام أنها قد ال تستفيد من 

تكنولوجيات ومامرسات الزراعة الذكية مناخيا. ويضع نهج 

الزراعة الذكية مناخيا الرشوط التقنية واالستثامرية واملرتبطة 

بالسياسات من خالل تكييف املامرسات الزراعية اإليكولوجية مع 

السياق االجتامعي واالقتصادي القائم ودعم املرأة من خالل 

معالجة القيود التي تواجهها )انظر املربع 3(.

وقد أعدت املنظمة، بالتعاون مع رشكائها، سلسلة من املواد 

املعيارية واملرتبطة بتنمية القدرات بشأن الجنس والزراعة 

الذكية مناخيا مصممة خصيصا لصانعي السياسات وموظفي 

املشاريع والباحثني العاملني يف مجال التنمية الريفية. وتشمل 

هذه املواد ما ييل:

شارك البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة والصندوق  ¡

الدويل للتنمية الزراعية يف إعداد وحدة »املسائل الجنسانية يف 

الزراعة الذكية مناخيا«، وهي الوحدة 18 من دليل املسائل 

الجنسانية يف الزراعة. وتعرض الوحدة املامرسات الجيدة 

املختربة والنهج املبتكرة التي وضعتها املنظامت الثالث لتحسني 

تخطيط وتنفيذ السياسات واملشاريع الذكية مناخيا.

تم إعداد دليل تدريبي حول املسائل الجنسانية والبحوث  ¡

املعنية بتغري املناخ يف الزراعة واألمن الغذايئ ألجل التنمية 

الريفية مع برنامج البحوث املعني بتغري املناخ والزراعة 

واألمن الغذايئ التابع للجامعة االستشارية للبحوث الزراعية 

الدولية لدعم البحوث املعنية بتغري املناخ املراعية للمنظور 

الجنساين )منظمة األغذية والزراعة وبرنامج البحوث املعني 

بتغري املناخ والزراعة واألمن الغذايئ، 2012(.

وبينام ميكن لتغري املناخ أن يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم املساواة 

القامئة بني الجنسني يف الزراعة، إال أنه ميكن أيضا أن يخلق فرصا 

لالستفادة من إمكانيات املرأة بوصفها أحد عوامل التغيري. ومن 

شأن تسخري معارف النساء املزارعات، السيام أصحاب الحيازات 

الصغرية، وتيسري تبادل املعارف أن يعزز إىل حد كبري من قدرة 

األرس واملجتمعات املحلية ونظم األغذية الزراعية عىل الصمود. 

ويتحقق ذلك عن طريق مساعدة البلدان يف أفريقيا وآسيا عىل 

تعميم مراعاة املنظور الجنساين يف السياسات املتعلقة باملناخ، من 

خالل املساهامت املحددة وطنيا والخطط الوطنية للتكيف.

ومتثل زيادة االستجابة التي تراعي املنظور الجنساين للتمويل 

العام يف مجال تغري املناخ فرصة لتحسني فعاليه وكفاءه املنظمة. 

وباإلضافة إىل كونها إحدى الوكاالت املنفذة الرائدة يف مرفق 

البيئة العاملية، فقد ُمنحت املنظمة اعتامدات رسمية بالصندوق 

األخرض للمناخ، مام سيتيح للبلدان تنفيذ مشاريع ذات فوائد 

متميزة لتحقيق املساواة بني الجنسني وتوسيع نطاقها. 

للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة  األغذية  منظمة  وتدخل 

كينيا  الحبوب يف  تعزيز  برنامج  لتنفيذ  الزراعية يف رشاكة 

التكيف مع تغري املناخ يف سبل  القدرة عىل  بهدف تعزيز 

المربع )3(
الخربة يف تعميم 
مراعاة املنظور 
الجنساين يف عمل 
املنظمة يف مجال 
املناخ

تلتزم منظمة األغذية والزراعة باملساواة بني الجنسني والشمولية يف تدخالتها املتصلة باملناخ. فعىل سبيل املثال، 

قام برنامج التخفيف من آثار تغري املناخ التابع ملنظمة األغذية والزراعة بتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف كل 

عنرص من عنارص عمله. ويف كينيا وجمهورية تنزانيا املتحدة، ُجمعت بيانات مصنفة حسب الجنس للرصد 

واالبالغ عن العوائق والحوافز التي يواجهها الرجال والنساء يف اعتامد نُهج ذكية مناخيا. وتم إيالء اهتامم خاص 

لضامن املشاركة املتوازنة بني الجنسني يف الربنامج، مبا يف ذلك إرشاك املرأة يف اختيار مامرسات الزراعة الذكية 

مناخيا وتكييفها محليا والتأكد من أن تلك املامرسات لن تزيد من عبء عملها. ونتيجة لألنشطة امليدانية، 

أُدرجت الجوانب املتعلقة باملنظور الجنساين يف إجراءات التخفيف املالمئة عىل الصعيد الوطني يف قطاع األلبان 

بكينيا ويف الخطوط التوجيهية الوطنية للزراعة الذكية مناخيا يف جمهورية تنزانيا املتحدة.
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مالحظات

1 .  www.fao.org/gender-landrights-database/en

تقنية تجفيف األسامك بالتدخني )ندياي، سودوكوميفي، دي-أوادي، 2014(. 2

3 ./www.fao.org/gender-landrights-database/en

الزراعية. املعيشة 

 تعزيز قدرات المزارعين على
 اإلنتاج الفعال والمستدام 

يحتاج املزارعون، باإلضافة للحاجة إىل الحصول عىل املوارد 

الطبيعية واملدخالت اإلنتاجية، إىل املهارات وهيكل الدعم 

واملعرفة املناسبة من أجل العمل بالزراعة عىل نحو مستدام. 

وتستند منهجية مدرسة املزارعني الحقلية إىل مفاهيم ومبادئ 

التعلم الذي يركز عىل الناس، وتم تطويرها كبديل للنهج 

التقليدية من أعىل إىل أسفل لتنمية املهارات واملعرفة. 

وتستخدم النهج التشاريك العميل للتعلم الذي ميكن املزارعني 

من املراقبة والتجربة والتعبري عن املخاوف بشأن نظام 

إنتاجهم، مام يسهل التعلم بشأن كيفية التحسني أو التكيف 

مع التغريات يف السياق الزراعي.

واستنادا إىل خربتها الواسعة والطويلة، تم نرش وثيقة توجيهات 

مدارس املزارعني الحقلية يف عام 2016. وتم تكييف مناهج 

مدارس املزارعني الحقلية ملعالجة مجموعة واسعة من القضايا، 

من خصوبة الرتبة إىل إدارة اآلفات واألسمدة. فعىل سبيل 

املثال، يف إطار اتفاقية روتردام، تم دعم عدد من البلدان للحد 

من استخدام مبيدات اآلفات الخطرة يف املزارع األرسية. 

وأظهرت أدلة من أرمينيا وبيالروس وجورجيا وقريغيزستان 

ومولدوفا وأوكرانيا أوجه الضعف البيولوجية واالجتامعية 

للمرأة يف التعامل مع هذه املواد السامة، واقرتحت مامرسات 

بديلة إلدارة الزراعة واملبيدات.

ولتوفري مزيد من الدعم للمرأة الريفية، ارتبطت مدارس املزارعني 

الحقلية بأندية املستمعني يف املجتمعات املحلية التي يروج لها 

مرشوع دمييرتا يف العديد من البلدان األفريقية )انظر الفصل 3(. 

وقد ساعد ذلك عىل تشجيع التكيف املحيل واعتامد أساليب 

زراعية مستدامة من خالل تجارب املزارعني عىل مدار املوسم 

وبث اإلذاعة الريفية.

ويف إطار املبادرة االقليمية املعنية بالزراعة صغرية النطاق يف 

إقليم الرشق االدىن وشامل إفريقيا، تم تكييف مدارس املزارعني 

الحقلية لفائدة عدة محاصيل والزراعة العضوية واالنتاج 

الحيواين. ومل تقترص مهام املدارس عىل تحسني املهارات التقنية 

فحسب، بل غريت أيضا من الديناميكيات االجتامعية عن طريق 

تعزيز العالقات بني الجنسني وساعدت عىل بناء الثقة املتبادلة 

داخل املجتمع املحيل. وتم إنشاء أكرث من 2000 مدرسة حول 

الُنهج الزراعية اإليكولوجية املستدامة، وكانت حوايل 13% من 

الـ 20000 مزارع الذين تم تدريبهم من النساء. وأتاحت 

املشاركة يف مدارس املزارعني الحقلية للمرأة القيام بدور أبرز يف 

مجتمعاتها املحلية وأدت إىل تحول بعضهن إىل مزارعات 

ميرسات: من بني أكرث من 2500 من امليرسين املدربني، كانت 

نسبة 28% من النساء.

ونفذت منظمة األغذية والزراعة مرشوعا يف كمبوديا بتمويل من 

الصندوق الدوىل للتنمية الزراعية الذي زود النساء املزارعات 

مبهارات تجارية جديدة وتعليم مايل لزيادة اإلنتاجية الزراعية 

وتنمية األعامل املحلية من خالل نظام مرصيف بديل.
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قصة من 
الميدان

تؤدي 
التكنولوجيا 
الجديدة إلى 
تحسين حياة 
المرأة الريفية 
التونسية

باستخالص  النساء  تقوم  ما  عادة 

املستكة  أشجار  من  الزيت  ومعالجة 

الغابات  مناطق  الالنتسيك( يف  )بطم 

يف شامل غرب تونس. ويعد املنتج 

ولخصائصه  للطهي  كبري  تقدير  محل 

الطبية، كام هو الحال يف عالج قرحة 

الهوائية  الشعب  والتهاب  املعدة 

الجروح. وشفاء 

للدخل  املنتج مصدرا هاما  ويعد هذا 

الرغم من أن  الريفية، عىل  بالنسبة لألرس 

أمر شاق  ومعالجته  الزيت  استخراج 

طويال. وقتا  ويستغرق 

ويف عام 2011، قام املعهد الوطني للبحوث 

والغابات  واملياه  الريفية  الهندسة  يف مجال 

املطاحن  مثل  جديدة  تكنولوجيات  باستنباط 

لطحن  الهيدروليكية  واملكابس  الكهربائية 

يقلل  املستكة مام  وتقطيع وضغط مثار شجر 

وأنشأ  للتجهيز.  الالزمني  والجهد  الوقت  من 

األغذية  ملنظمة  الفرعي  اإلقليمي  املكتب 

والزراعة يف شامل أفريقيا رشاكة مع املعهد 

باملرأة  للنهوض  والتدريب  للبحث  الوطني 

الجديدة  التكنولوجيا  أجل نرش هذه  من 

الريفية. للمرأة 

الجديدة،  األساليب  ونتيجة إلدخال هذه 

لوحظ أن عبء عمل املرأة قد انخفض 

الزيت.  ونوعية  الناتج  وازداد دخلها، وتحسن 

نفسها يف ثالث  الفاكهة  وأمكن طحن كمية 

ساعات بدال من يوم كامل، وازداد إجاميل 

40 يف املائة. الزيت بنسبة  إنتاجية 

أهمية  عىل  الضوء  القصة  هذه  وتسلط 

والخدمات  التكنولوجيات  يف  االستثامر 

املنزيل  العمل  عبء  لتقليل  للعاملة  املوفرة 

الوقود  حطب  وجمع  املياه  جلب  )مثل 

املهم  من  أنه  كام  والرعاية(.  والطهي 

ونرش  لتحديد  الرشكاء  مع  التعاون 

ميكن  التي  للعاملة  املوفرة  التكنولوجيات 

تعزز  وبالتايل  ودخلها،  املرأة  إنتاج  تدعم  أن 

االقتصادي. متكينها  من 

»إن تكنولوجيات توفير العمالة ]...[ 
يمكن أن تسهم في توفير وقت 
المرأة وتحسين نوعية حياتها، 

وتمكينها من االنخراط في 
األنشطة التي تختارها، سواء 

بالنسبة للمنزل أو بالنسبة لألعمال 
ذات الطبيعة المجزية«.

 الوقت ينفد. تخفيض عبء عمل
المرأة في اإلنتاج الزراعي. 
منظمة األغذية والزراعة )2015 ب(

»في البداية، لم أكن أثق بهذه 
الطريقة الجديدة. لقد تعودت على 

واحدة أخذتها عن والدتي. أما اآلن، 
وبعد أن رأيت مزايا التكنولوجيا التي 
وضعها المعهد الوطني للبحوث في 
الهندسة الريفية والمياه والغابات 

)INGREF(ـ، أصبحت هي الوحيدة التي 
سأستخدمها. إنها اإلنتاج األفضل، 
وهذا يعني المزيد من المال، وفوق 

ذلك، هي أقل إرهاقا«.

تاو زيتوني
- جندوبة السلطان  من عين 



 تونس
عرض تونس بشأن استخراج 

الزيت من فاكهة شجرة املستكة 
باستخدام املكبس الهيدرولييك.

© منظمة األغذية والزراعة/ 
إف. ميزين
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الفصل الثالث: 
تمكين المرأة 

الريفية والرجل 
الريفي للحد من 

الفقر

يركز هذا الفصل عىل األنشطة املتعلقة 3

بالهدف االسرتاتيجي 3 للمنظمة: الحد من 

الفقر يف املناطق الريفية
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الرسائل الرئيسية

تعد النساء والفتيات من العوامل الحاسمة يف  ¡
مكافحة الفقر والجوع يف الريف. وميكن لدعمهن 

بشأن تحقيق إمكاناتهن الكاملة أن يجعل عمليات 
التنمية الزراعية والريفية أكرث فعالية.

تشجع املنظمة نهجا متعدد األبعاد للحد من الفقر  ¡
الريفي يركز عىل زيادة فرص حصول املرأة عىل 

املوارد اإلنتاجية وفرص العمل الالئق وفرص األعامل 
التجارية، وتعزيز قدرة املؤسسات والخدمات 

الريفية، ودعم تدابري زيادة تغطية الحامية 
وفعاليتها. االجتامعية 

سيرا ليون
املزارعون يجمعون األرز ليك 

يتم درسه.
© منظمة األغذية والزراعة / 

يس. توماس

تحقيق 
أهدافنا
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أبعد من  األبعاد متتد إىل  الريفي ظاهرة متعددة  الفقر  يُعترب 

املرتابطة  العجز  أوجه  الدخل، ويشمل طائفة واسعة من 

والسياسية.  واالجتامعية  االقتصادية  املجاالت  يف  واملتعادلة 

وتشمل أوجه العجز هذه االفتقار إىل الفرص والقدرات يف 

والتعليم  اإلنتاجية  املوارد  الحصول عىل  مثل  مجاالت 

والخدمات  االجتامعية  والحامية  السياسية  واملشاركة  واملعلومات 

القرارات داخل األرس  التقدم االقتصادي واتخاذ  الريفية وفرص 

وخارجها. املحلية  واملجتمعات 

ويف ظل الوعي املتزايد بأن املساواة بني الجنسني تسفر عن مردود 

مرتفع عىل االستثامر، أصبح من الواضح بصورة متزايدة أن الُنهج 

التي تركز عىل عائق واحد دون معالجة حاالت الحرمان األخرى 

التي تواجهها النساء الفقريات من غري املرجح أن تحقق نتائج 

طويلة األجل يف مجال الحد من الفقر. ومن قبيل القيود عدم 

الحصول عىل املوارد اإلنتاجية، يف حني أن حاالت الحرمان تشمل 

االفتقار إىل الوقت ونقص فرص الحصول عىل الخدمات والعمل 

الالئق والقدرة عىل اتخاذ القرارات.

وتشجع منظمة األغذية والزراعة، إدراكا منها لهذا الواقع، نهجا 

متعدد األبعاد للحد من الفقر يتم فيه معالجة عوامل متعددة 

تشكل بالتوازي تجربة الحرمان لدى الفقراء. فعىل سبيل املثال، 

يتم استكامل التدخل لزيادة فرص حصول النساء الفقريات عىل 

األرايض بتدابري لتعزيز آرائهن ومتثيلهن، واتخاذ القرارات عىل 

مستوى األرسة واملجتمع املحيل والسياسة العامة )انظر املربع 4 

لالطالع عىل مثال لهذا النهج(.

وميكِّن هذا النهج منظمة األغذية والزراعة من زيادة أثر عملها إىل أقىص 

حد بينام تقوم بتحسني الظروف األوسع نطاقا الالزمة الزدهار املرأة 

اقتصاديا وليك تصبح رشيكة عىل قدم املساواة مع الرجل يف مكافحة 

الفقر والجوع. ويعرض هذا الفصل مجموعة مختارة من التدخالت 

الناجحة للحد من الفقر يف املجاالت التالية: تعزيز قيادة املرأة ومشاركتها 

يف املنظامت الريفية غري الرسمية؛ تحسني فرص الحصول عىل الخدمات 

االستشارية الريفية وتوفري فرص العمل الالئق واستحقاقات الحامية 

االجتامعية؛ تعزيز السياسات والربامج العادلة بني الجنسني؛ تعزيز جمع 

البيانات املصنفة حسب الجنس لتحسني عمليات وضع السياسات.

المربع )4(
نهج متكامل للحد 
من الفقر الريفي 
وعدم املساواة بني 
الجنسني

منذ عام 2012، شاركت منظمة األغذية والزراعة يف برنامج األمم املتحدة املشرتك »التعجيل بالتقدم نحو متكني املرأة الريفية 

اقتصاديا«، الذي يرمي إىل تحسني سبل معيشة املرأة الريفية وحقوقها يف سياق جدول األعامل العاملي ألهداف التنمية املستدامة. 

ويعمل الربنامج املشرتك، الذي يتم تنفيذه بشكل مشرتك مع الصندوق الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي وهيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، يف إثيوبيا وغواتيامال وقريغيزستان وليبرييا ونيبال والنيجر ورواندا.

ويستخدم هذا النهج نقاط الدخول املشرتكة لألنشطة عىل أرض الواقع، ويستهدف تدخالت متعددة لنفس املجموعة 

من املستفيدين من أجل ضامن أقىص قدر من التأثري عىل سبل معيشة املرأة. واعرتافا بأن الفقر الريفي ظاهرة متعددة 

األوجه، يعالج الربنامج املشرتك القيود االقتصادية إىل جانب التحديات األخرى ذات الصلة التي تواجهها املرأة مثل 

العنف ضد املرأة وعبء أعامل الرعاية غري مدفوعة األجر. واستفادت حتى اآلن حوايل 18000 امرأة وأرسهن بصورة 

مبارشة من الربنامج املشرتك. وتشمل النتائج الرئيسية التي تحققت ما ييل:

تدريب 3500 امرأة عىل التكنولوجيات الزراعية املحسنة؛ ¡

تنظيم 2000 امرأة يف التعاونيات؛ ¡

حصلت 1750 امرأة عىل الخدمات املالية؛ ¡

ارتبطت أكرث من 1000 امرأة بربامج التغذية املدرسية املحلية؛ ¡

تلقت 5200 امرأة دعم تنمية أعامل ألجل توفري الدخل؛ ¡

حرض 8000 شخص حمالت التوعية بشأن حقوق املرأة؛ ¡

تم تقديم دعم يف سياسات إىل الحكومات الوطنية. ففي غواتيامال، عىل سبيل املثال، اعتمدت وزارة الزراعة؛ أول  ¡

سياسة لها عىل اإلطالق بشأن املساواة بني الجنسني.
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طاجكيستان
تحصد النساء البصل كجزء من 

مرشوع منظمة األغذية والزراعة 
لضامن األمن الغذايئ يف املناطق 

الريفية.
© منظمة األغذية والزراعة / إن. 

كاالنداروف

تعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في 
المنظمات الريفية

تعترب املنظامت الريفية وسيلة أساسية لتمکني صغار الحائزين، 

حيث أنها تيرس الوصول إىل املوارد واألصول واألسواق والخدمات 

واملعلومات واملعارف، بينام متنح املرأة الريفية والرجل الريفي 

فرصة إبداء رأيه يف عمليات صنع القرار. ومع ذلك، غالبا ما يصعب 

عىل املرأة املشاركة يف املنظامت الريفية بسبب املعايري الجنسانية 

القامئة والقيود املتعددة التي تواجهها. وعىل الصعيد العاملي، تستند 

منظمة األغذية الزراعة إىل خربتها امليدانية الواسعة وأبحاثها إلنتاج 

الورقات الفنية التي تحدد املامرسات الجيدة لتعزيز أدوار املرأة يف 

املنظامت الريفية الستخدام أعضائها يف تصميم وتنفيذ التدخالت.

وتدعم املنظمة، عىل مستوى املجتمع املحيل، تنفيذ النهج الذي 

يراعي املنظور الجنساين يف نوادي دمييرتا. وتتيح هذه الفرص لفئات 

من النساء والرجال والشباب يف الريف االلتقاء بشكل منتظم 

ملناقشة احتياجاتهم وأولوياتهم وتحدياتهم، واتخاذ إجراءات 

جامعية لحل املشكالت باستخدام أفكارهم ومواردهم الخاصة. 

وألجل تسهيل تكرار املامرسات الجيدة التي تخرج من هذه 

العملية، يتم تقاسم تجارب نوادي دمييرتا من خالل املحطات 

اإلذاعية املجتمعية، باستخدام أجهزة مثل الهواتف النقالة وأجهزة 

الراديو التي تعمل بالطاقة الشمسية. وينشط نحو 1600 ناد من 

نوادي دمييرتا يف خمسة بلدان جنوب الصحراء الكربى )بوروندي، 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية، وغانا، والنيجر، والسنغال( ويبلغ 

عدد أعضائها نحو 50000 عضو )ثلثاهم من النساء( وأكرث من 

مليون مستفيد. ويتميز نهج دمييرتا بقدرته عىل التكيف بدرجة 

كبرية مع االحتياجات املحلية، وحفزت الطبيعة الديناميكية 

لألندية تغيريات كبرية يف العالقات بني الجنسني وأدوارها عىل 

مستوى األفراد واألرس واملجتمع املحيل. وتحسنت القدرات 

التنظيمية واملشاركة والقدرات التفاوضية لدى أشد األشخاص 

تعرضا للضعف يف جميع البلدان التي نُفذ فيها هذا النهج. وقد 

أدى تعزيز الحوار والعمل الجامعي يف األندية إىل تحسني ثقة 

املرأة بنفسها وتعزيز التامسك االجتامعي، مام دفع العديد من 

املجتمعات املحلية إىل وضع حد للمامرسات الضارة مثل العنف 

ضد املرأة وغريه من الرصاعات املحلية. كام دفعت عملية التمكني 

الخاصة بنوادي دمييرتا يف النيجر أعضاء النادي النسايئ إىل الرتشح 

لالنتخابات املحلية وانتخابهن. وتم ترجمة ذلك إىل وجود تأثري 

أكرب للمرأة عىل العمليات املحلية التي تنظم الحصول عىل 

األرايض والفرص االقتصادية. فعىل سبيل املثال، يف جمهورية 

الكونغو الدميقراطية، عندما فرض الرجال أفضليتهم الزراعية عىل 
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األرايض التي عادة ما تزرعها النساء )مثل زراعة قصب السكر 

بدال من املحاصيل الغذائية(، متكنت النساء من تقديم شكاوى 

إىل السلطات التقليدية من خالل نواديهن. وقررت السلطات 

زيادة الرضائب عىل قصب السكر، مام أدى إىل تحويل 70 يف 

املائة من األرايض إىل زراعة الفاكهة والخرضوات، وبالتايل أصبحت 

يف متناول النساء مرة أخرى.

 تحسين القدرة الُقطرية على تقديم
 خدمات استشارية ريفية مراعية 

لالعتبارات الجنسانية

ميكن أن تكون الخدمات االستشارية الريفية مفيدة يف زيادة 

إنتاجية النساء املزارعات وثقتهن بأنفسهن وقوة اتخاذهن للقرار 

من خالل الحصول عىل التكنولوجيات واملعرفة واملعلومات. ومع 

ذلك، ليك تحصل املرأة عىل ذلك، يجب أن يتم تصميم هذه 

الخدمات بالشكل الذي يتصدى ملعوقاتها واحتياجاتها.

وضعت منظمة األغذية والزراعة أداة تقييم الخدمات االستشارية 

الجنسانية والريفية لدعم األعضاء يف تحسني مراعاة املنظور 

الجنساين يف الخدمات االستشارية الريفية. وتدعم أداة تقييم 

الخدمات االستشارية الجنسانية والريفية صانعي السياسات 

ومقدمي الخدمات بشأن تقييم مراعاة االعتبارات الجنسانية لدى 

منظامت وبرامج الخدمات االستشارية الريفية عىل مستوى الفرد 

)املوظف والعميل( واملنظمة، وكذلك يف سياق البيئة التمكينية. 

وتساعد األداة عىل تحديد املامرسات الجيدة واملجاالت التي تحتاج 

إىل تحسني. ويف عام 2016، تم تطبيق األداة عىل برامج الخدمات 

االستشارية الريفية املراعية لالعتبارات الجنسانية يف بنغالديش 

وإثيوبيا والهند وبريو. ويجري اآلن دمج املامرسات الجيدة التي تم 

تحديدها يف هذه البلدان األربعة ضمن مواد تنمية القدرات بحيث 

1 500

45 000

1 000 000

الشكل )4(
نوادي دمييرتا 
التابعة ملنظمة 
األغذية والزراعة

نوادي ديميترا التابعة 
لمنظمة األغذية والزراعة
نهج جنساني تحويلي وعملي فريد من 

نوعه لتمكين سكان الريف

التماسك 
االجتماعي

نوادي ديميترا هي مجموعات ذاتية التنظيم من 
الريفيين الذين يناقشون  الريفيات والرجال  النساء 

للتغلب عليها.  التحديات المشتركة ويتخذون إجراءات 
ومن ثم، يتقاسمون تجاربهم ويلهمون 

األخرى. المجتمعات 

تعزيز المساواة بين 
وتحسين  الجنسين 
سبل العيش الريفية 

لألفراد بشكل مستدام 

نادي ديميترا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أعضاء النادي )٪64 من النساء(

من سكان الريف يستفيدون من إنجازات األندية

األعداد

مجاالت التركيز

األثر

المشاركة
• دمج الفئات األكثر عرضة 

للتهميش والنساء والشباب
• مشاركة جميع الجهات الفاعلة

• الملكية

تعبئة 
المجتمع

• القدرات 
التنظيمية
• الزخم 

المجتمعي
• العمل الجماعي

االتصاالت
• الوصول الى المعلومات

• الحوار والتواصل
• اإلذاعة المجتمعية والهواتف

النقالة وغيرها من تكنولوجيات 
المعلومات واالتصاالت

االعتبارات 
الجنسانية

• التركيز القوي على 
المنظور الجنساني في 

جميع المراحل
• مشاركة الرجال

• رأي المرأة وقيادتها

الحصول على 
الخدمات 
التغذية واألمن والموارد

الغذائي

التعليم

الصحة 
واإلصحاح

الوصول إلى 
الفرص 

االقتصادية

الممارسات 
الزراعية

المرأة في 
صنع القرار

تغير 
المناخ

القدرة على 
الصمود

األدوار 
والعالقات بين 

الجنسين

هيكلة العالم 
الريفي

الحوكم 
المجتمعية
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الفصل الثالث: متكني املرأة الريفية والرجل الريفي للحد من الفقر

النيجر
قائد نادي دمييرتا يرشح 

كيفية تحسني األندية للصحة 
واملامرسات الصحية والتعليم.

© منظمة األغذية والزراعة 

ميكن ملقدمي الخدمات االستشارية الريفية اآلخرين اعتامدها 

وتكييفها مع السياقات املحلية.

ويف الفرتة 2014-2016، عملت منظمة األغذية والزراعة مع 

مؤسسات الخدمات االستشارية الريفية يف ألبانيا وأذربيجان 

وجورجيا وطاجيكستان وتركيا لتطوير قدراتها التقنية عىل تصميم 

وتقديم الخدمات التي تستجيب بشكل أفضل الحتياجات املرأة 

الريفية. ويف أذربيجان وتركيا، تم توفري التدريب ملوظفي اإلرشاد 

واإلرشاد الريفي، ووضع دليل لتدريب املدربني يُستخدم اآلن لتعزيز 

القدرات التقنية ملوظفي اإلرشاد يف کال البلدين. ويف ألبانيا، أسفر 

عمل املنظمة عن وضع قامئة مرجعية ملساعدة موظفي اإلرشاد عىل 

تقييم االحتياجات الخاصة باملزارعني واملزارعات. ويف أمريكا 

الالتينية، أجرت منظمة األغذية والزراعة دراسة يف الربازيل 

وغواتيامال وجامايكا وبريو لتحليل الحساسية الجنسانية للمساعدات 

التقنية وخدمات اإلرشاد الريفي. واُستخدمت نتائج الدراسة يف 

وضع توصيات تقنية وسياسة بحيث ميكن للنساء والرجال الحصول 

عىل الخدمات واالستفادة منها عىل نحو عادل.

 تعزيز التمكين االقتصادي للمرأة
الريفية من خالل العمل الالئق

ميثل عمل املرأة محور اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية. بيد أن 

املرأة تواجه التمييز واالستغالل عىل نطاق واسع يف أسواق العمل 

الريفية وكثريا ما تعمل دون أجر يف املزارع األرسية. وعند توظيفهن 

بشكل رسمي، يتم امليل إىل تركيز النساء بشكل غري متناسب 

بالوظائف رديئة النوعية والتي تحتاج إىل مهارات منخفضة وتدر 

دخالً أقل و/ أو توفر مزايا أقل )لكنها قد توفر املزيد من املرونة(.

ويركز عمل منظمة األغذية الزراعة، لزيادة فرص حصول املرأة 

الريفية عىل فرص العمل الالئق، عىل توفري األدوات الالزمة لدعم 

صانعي السياسات يف صياغة تدخالت خاصة بالعمل الريفي مراعية 

لالعتبارات الجنسانية. فعىل سبيل املثال، تعاونت منظمة األغذية 

والزراعة مع مكاتب اإلحصاءات الوطنية يف غانا ومالوي وجمهورية 

تنزانيا املتحدة يف إعداد ملخصات قُطرية تفصيلية عن أوجه عدم 

املساواة بني الجنسني يف العمل الريفي. وسلطت تلك املالمح الضوء 

عىل تفاوت الفوارق بني الجنسني يف أمناط العمل وأوجه العجز 

الكربي يف حصول املرأة عىل الوظائف الالئقة. وقد أثرت املالمح 

الُقطرية الثالثة1 عىل املناقشات داخل البلدان، ويستخدمها 

الباحثون وواضعو السياسات والدعاة يف صياغة وتنفيذ ورصد 

التدخالت املتعلقة بالعمل الريفي املراعي لالعتبارات الجنسانية.

كام تعمل املنظمة عىل تعزيز قدرة املامرسني الزراعيني لدى 

أعضائها عىل فهم ومعالجة املواقف التمييزية ضد املرأة يف العمل 

الريفي. وأعدت املنظمة منوذجا للتعلم اإللكرتوين لتحسني فهم 

أصحاب املصلحة للفوارق بني الجنسني يف أسواق العمل الريفية 

وتعزيز قدراتهم عىل تنفيذ اسرتاتيجيات العمل التي من شأنها أن 

تعزز وصول املرأة الريفية إىل الوظائف الالئقة وزيادة قدرتها 

عىل االستفادة من األنشطة واملشاريع الزراعية.
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ذات  العمل  جوانب  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  تنظر  كام 

املنظمة  قامت  خاص،  وبشكل  الزراعية.  السلع  بإنتاج  الصلة 

املهنية  والسالمة  الصحة  ومخاطر  ومامرسات  تدابري  بتحليل 

دراسة  وأُجريت  وكينيا.  إثيوبيا  يف  األلبان  إنتاج  وحدات  داخل 

املعهد  مع  بالتعاون  االتحادية  تنزانيا  جمهورية  يف  تعمقا  أكرث 

الدراسات  هذه  وسلطت  الحيوانية.  الرثوة  لبحوث  الدويل 

بالصحة  يتعلق  فيام  القامئة  التفاوت  أوجه  عىل  الضوء 

الزراعي،  اإلنتاج  مجال  يف  والرجل  املرأة  بني  املهنية  والسالمة 

بيئة  تعزز  ومامرسات  وبرامج  سياسات  وضع  سبل  وحددت 

منهام. لكل  أفضل  عمل 

يواجهون  الشابات(  )السيام  الريف  شباب  بأن  وإدراکاً 

تركز  الالئق،  العمل  فرص  علی  الحصول  يف  کبرية  تحديات 

علی  والحياة  الزراعة  عىل  الشباب  املزارعني  تدريب  مدارس 

املستدامة  الزراعية  املامرسات  الريفيني  املزارعني  تعليم 

تدريب  مدارس  منهجية  ويف  الهامة.  الحياتية  واملهارات 

الفتيات  تعمل  والحياة،  الزراعة  عىل  الشباب  املزارعني 

وتجربة  األفكار  لتبادل  صغرية  مجموعات  يف  معا  والفتية 

التسويق،  مدير  املجموعة،  )قائد  بالتناوب  مختلفة  أدوار 

هذه  ومتكن  وخالفه(.  املجموعة،  باسم  املتحدث  املايل،  املدير 

محتمالت،  كقائدات  الشابات  قيمة  تعلم  من  الشبان  املنهجية 

تأسيس  عىل  مشرتك  بشكل  الرتكيز  مع  بالعكس،  والعكس 

وأُدخلت  والشاملة.  للنمو  القابلة  الزراعية  التجارية  األعامل 

2003 يف موزامبيق ألجل  الدراسة ألول مرة يف عام  هذه 

فريوس  من  املترضرة  األرس  لدى  لألطفال  الغذايئ  األمن  زيادة 

الدورات  بلغت  اآلن،  وحتى  واإليدز.  البرشية  املناعة  نقص 

عىل  الشباب  املزارعني  تدريب  مدارس  نظمتها  التي  التدريبية 

بلدا يف   20 وفتاة يف حوايل  30000 شاب  نحو  والحياة  الزراعة 

ملموسة  نتائج  وحققت  األدىن،  والرشق  وآسيا  أفريقيا 

الواقع. أرض  عىل  ومستمرة 

تعزيز دور الحماية االجتماعية في تعزيز 
التمكين االقتصادي للمرأة الريفية

أن  جيدا  تصميام  املصممة  االجتامعية  الحامية  لتدابري  ميكن 

التفاوضية  والقوة  االقتصادي  التمكني  نفسه  الوقت  يف  تعزز 

يتضح  كام  النساء،  السيام  األرسة،  ألفراد  االجتامعية  والحالة 

مرة  ألول  بدأت  التي  النقدية  التحويالت  برامج  تجربة  من 

األغذية  منظمة  تعمل  السبب،  ولهذا  واملكسيك.  الربازيل  يف 

يف  بها  تسرتشد  التي  األدلة  مجموعة  عىل  البناء  عىل  والزراعة 

لالعتبارات  املراعية  االجتامعية  الحامية  تدخالت  تصميم 

منظمة  بحوث  خلصت  املثال،  سبيل  فعىل  الجنسانية. 

ليسوتو  يف  األطفال  منح  برنامج  بشأن  والزراعة  األغذية 

األطفال  مشاركة  يف  الجنسني  بني  املتباينة  التأثريات  بخصوص 

غري  النقدية  التحويالت  أن  إىل  الوقت،  واستخدام  املدارس  يف 

املدارس  إىل  الفتيات  دخول  احتامالت  من  زادت  املرشوطة 

الحكومة  إىل  النتائج  هذه  وقُدمت  البنني.  من  أكرث  الثانوية 

املستقبلية. الربامج  لتنوير 

)منظمة  النوعية  البحوث  دليال إلجراء  املنظمة  كام وضعت 

2015 ج( بغرض إجراء تقييم منهجي لفوائد  األغذية والزراعة، 

واستكشاف  املرأة  بشأن متكني  االجتامعية  الحامية  خطط 

مبا يف  ما،  لربنامج  التشغيلية  للجوانب  بها  التي ميكن  الكيفية 

نتائج  يسفر عن  أن  املحددة،  والتنفيذ  التصميم  ميزات  ذلك 

آثار  لتحليل  املنهجية  واُستخدمت  الجنسني.  بني  باملساواة  تتعلق 

التقدم  العامة بشأن  2020 لربنامج األشغال  رؤية رواندا 

والتمثيل عىل مستوى  السلطة  عن  فضال  للمرأة،  االقتصادي 

الزراعة  النتائج عىل وزارة  األرسة واملجتمع املحيل. وُعرضت 

اآلن  وتُستخدم  الربنامج،  تنفذ  التي  للحكومة  املحلية  والفروع 

العامة. لألشغال  الوطنية  الخطة  تصميم  إلعادة 

ويف عام 2015، أجرت منظمة األغذية والزراعة دراسة مقارنة 

الدول  الريف يف رابطة  الحامية االجتامعية لسكان  عن حالة 

اإلصالحات  تنوير  إىل  تهدف  الدراسة  املستقلة2 وجورجيا. وكانت 

البلدان عن طريق  الجارية يف مجال الحامية االجتامعية يف هذه 

برامج  تواجهها  التي  التحديات  بشأن  املعرفة  املزيد من  توفري 

األعضاء  للدول  توصيات  وتقديم  املنطقة  االجتامعية يف  الحامية 

لعنرصين  الجنسانية  األبعاد  الدراسة  واستعرضت  الشأن.  بهذا 

الريفية وهام:  املناطق  االجتامعية يف  الحامية  من عنارص 

وكالهام  التقاعدية،  املعاشات  ونظم  األمومة  استحقاقات 

ومتثل  ولرفاهيتها.  اقتصاديا  املرأة  لتمكني  بالنسبة  حاسم 

األوروبية  اللجنة  اعتمدتها  التي  للتوصيات  أساسا  الدراسة 

والتي   ،2015 عام  والثالثني يف  التاسعة  دورتها  الزراعة يف  بشأن 

 :42 رقم  التالية  التوصية  أخرى،  أمور  جملة  من  تتضمن، 

يف  البحث  تواصل  أن  والزراعة  األغذية  ملنظمة  »ينبغي 

منظور  من  املنطقة  يف  االجتامعية  الحامية  ومامرسات  سياسات 

املستوى  عىل  األدلة  باستخدام  واملساواة  الجنسني  بني  املساواة 

االختالفات  عن  للكشف  اإلقليمية  االتجاهات  وتحليل  الُقطري 

واألثر«. التجارب  يف 

أدلة قوية عىل فعالية صنع  وبالنظر إىل أهمية وجود 

املناقشات  إلثراء  نشط  بشكل  بحوثها  املنظمة  تنرش  السياسات، 

والتنمية  االجتامعية  والحامية  الجنساين  باملنظور  املتعلقة 

مركز  باالشرتاك مع  والزراعة،  األغذية  منظمة  الريفية. ونظمت 

املتحدة  األمم  لربنامج  التابع  الشامل  للنمو  الدولية  السياسات 

املراعية  االجتامعية  الحامية  ثالثة حلقات دراسية عن  اإلمنايئ، 
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الوطنية  الحوارات  تعزيز  أجل  من  الجنسانية  لالعتبارات 

تعميم  الجيدة يف  املامرسات  وتبادل  السياسات  بشأن  والعاملية 

االجتامعية. الحامية  برامج  الجنساين يف  املنظور  مراعاة 

تعزيز سياسات التنمية الريفية القائمة على 
المساواة بين الجنسين وبرامجها 

واستراتيجياتها في مجال التنمية الريفية

ميكن لسياسات وبرامج التنمية الريفية املصممة تصميام جيدا أن 

تسد الفجوة بني الجنسني يف األوضاع الريفية والتعجيل بتمكني 

املرأة الريفية، األمر الذي يعزز النمو االقتصادي واملسار املستدام 

للقضاء عىل الفقر. ولذلك، تقدم املنظمة الدعم إىل األعضاء يف 

صياغة وتنفيذ سياسات وبرامج التنمية الريفية واسرتاتيجيات 

االستثامر املراعية للمنظور الجنساين. ويف عام 2015، دعمت 

املنظمة أكرث من 14 دولة ألجل معالجة قضايا الجنسني عىل نحو 

أفضل يف سياساتها وبرامجها املتعلقة بالتنمية الريفية، مبا فيها غينيا 

- بيساو، حيث دعمت املنظمة تنقيح قانون حيازة األرايض لتنفيذ 

ترشيعات جديدة تهدف إىل تعزيز حقوق املرأة. ويف لبنان، قدمت 

املنظمة املساعدة التقنية يف إعداد خطة عمل وطنية بشأن املساواة 

بني الجنسني وتعميم مراعاة املنظور الجنساين يف صياغة االسرتاتيجية 

بيرو
الرجل واملرأة يغربالن بذور 

الكينوا.
© منظمة األغذية والزراعة

الزراعية الوطنية )2015-2019(. ويف الربازيل، دعمت املنظمة وزارة 

التنمية الزراعية واملعهد الوطني للتوطني واإلصالح الزراعي من أجل 

إعداد »الربنامج الوطني للوثائق املقدمة إىل العامالت الريفيات« 

ملعالجة مشكلة االفتقار إىل الوثائق الرسمية بني العامالت الريفيات.

ووضعت منظمة األغذية والزراعة أداة مراعاة املساواة بني الجنسني 

يف السياسات الزراعية من أجل مساعدة الحكومات ورشكائها يف 

التنمية عىل تحديد الثغرات القامئة عىل الجنس يف سياساتها 

الزراعية التي ميكن أن تشكل عقبات أمام تحقيق الحد املستدام 

من الفقر. وتوفر أداة مراعاة املساواة بني الجنسني يف السياسات 

الزراعية مقياسا يسمح للجهات الفاعلة الوطنية بتقييم السياسات 

القامئة املتعلقة بالزراعة من منظور جنساين من خالل املناقشات 

واملحادثات بني أصحاب املصلحة املتعددين. وتنتج تقييامت أداة 

مراعاة املساواة بني الجنسني يف السياسات الزراعية معلومات 

تفصيلية عن الثغرات الجنسانية يف السياسات. وتشكل هذه 

املعلومات أساسا لوضع خطط عمل لجعل السياسات الزراعية أكرث 

مراعاة لالعتبارات الجنسانية. ويف عام 2015، تعاونت منظمة 

األغذية والزراعة مع العديد من الرشكاء لتنفيذ أداة مراعاة املساواة 

بني الجنسني يف السياسات الزراعية يف غانا. وأظهر التحليل الناتج أن 

عددا قليال فقط من السياسات يتضمن تدابري ملموسة لتعزيز متكني 

املرأة الريفية، يف حني أن األغلبية تفتقر إىل ميزانيات محددة ونظم 
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الرصد وأحكام تنمية القدرات فيام يتعلق باملنظور الجنساين. 

وتدعم املنظمة يف الوقت الراهن وزارة األغذية والزراعة يف صياغة 

برنامج للتعاون التقني بغرض ضامن إدراج االعتبارات املتعلقة 

باملنظور الجنساين يف السياسات الحرجة ذات الصلة بالزراعة.

ويشكل تعزيز االستثامرات الزراعية أحد أهم االسرتاتيجيات الفعالة 

لزيادة الدخل وتوفري فرص عمل أفضل للرجال والنساء الريفيني 

الفقراء. وقد أسفرت البحوث التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة 

يف غانا وجمهورية الو الدميقراطية الشعبية وموزامبيق والفلبني 

وجمهورية تنزانيا االتحادية وبلدان أخرى عن أدلة هامة حول تأثري 

مختلف مناذج االستثامر الزراعي عىل فرص عمل املرأة والرجل 

وفرص الحصول عىل الدخل فيها، فضال عن حصولهام عىل األرايض 

والتحكم فيها. كام وثقت الدراسات مامرسات جيدة لزيادة مراعاة 

الفوارق بني الجنسني يف االستثامرات الزراعية. ويف عام 2014، 

يرست املنظمة إجراء حوار سياسات إقليمي ألصحاب املصلحة 

املتعددين يف جنوب أفريقيا بشأن االستثامرات الزراعية املراعية 

للمساواة بني الجنسني. وجمع هذا الحدث أصحاب املصلحة يف 

مجال السياسات من عرشة بلدان أفريقية لتعزيز التفاهم بشأن 

هذا املوضوع، وتيسري الحوار بني أصحاب املصلحة من مختلف 

القطاعات، ووضع توصيات لتعزيز مناذج االستثامر الزراعي الشاملة 

التي تساهم يف الحد من الفقر. وأدت املشورة إىل أنشطة متابعة يف 

غانا، حيث أُجري حوار سياسات وطني ألصحاب املصلحة املتعددين 

وتم تقديم الدعم التقني لوزارة الزراعة واألغذية بشأن وضع 

سياسات وبرامج استثامرية تراعي االعتبارات الجنسانية وخطوطاً 

توجيهية للمستثمرين الزراعيني.

 زيادة توافر البيانات المصنفة حسب
الجنس لزيادة االستهداف والتخطيط 

للسياسات العامة

بالحد  املعنية  السياسات والربامج واالسرتاتيجيات  يتوقف وضع 

من الفقر الريفي واملراعية للفوارق بني الجنسني، إىل حد كبري، 

عىل توافر بيانات مصنفة حسب الجنس مرتفعة الجودة، ومع 

ذلك غالبا ما تظل املعلومات املتعلقة بدور املرأة يف الزراعة يف 

الدول األعضاء نادرة أو غري كاملة. وتؤدي ندرة البيانات إىل 

صعوبة التحقيق يف مساهمة املرأة يف الزراعة. وتشمل الثغرات 

الرئيسية يف البيانات ما ييل: صعوبة التمييز بني ربات األرس 

البيانات عىل املستوى  بحكم القانون وبحكم الواقع؛ ندرة 

الفردي بشأن مساهامت املرأة يف الزراعة وتحكم املرأة يف 

املدخالت واألصول والخدمات اإلنتاجية؛ نقص املعلومات عن 

إنتاجية املرأة مقارنة بالرجل. وتساعد املنظمة يف معالجة هذه 

متنوعة. بطرق  الفجوة 

فعىل الصعيد العاملي، تقدم منظمة األغذية والزراعة خطوطاً 

توجيهية ومعايري لجمع بيانات قابلة للمقارنة ومصنفة حسب 

الجنس يف برنامج التعداد العاملي الزراعي 2020، وهي املصدر 

الرئييس للمعلومات اإلحصائية عن هيكل قطاع الزراعة. ويجري 

تحقيق ذلك من خالل إدراج فصل مستقل قائم بذاته يويص البلدان 

باالعرتاف بتوزيع القرارات اإلدارية عىل املزارع وفيام يتعلق مبلكية 

األرايض والرثوة الحيوانية.

وباإلضافة إىل ذلك، تقوم املنظمة بوضع أحد الخطوط التوجيهية 

»تعميم البيانات املصنفة حسب الجنس واملؤرشات الجنسانية يف 

اإلحصاءات الزراعية«، سيصدر يف أوائل عام 2017. ويحدد هذا 

الخط التوجيهي مجموعة من املؤرشات لرصد عدم املساواة بني 

الجنسني يف الزراعة، ويقرتح نهجا مجدية لجمع البيانات املطلوبة 

من خالل الدراسات االستقصائية الزراعية أو الوحدات الزراعية 

املدرجة يف الدراسات االستقصائية الوطنية لألرس. وبالنظر إىل 

الطبيعة الشاملة للفجوة بني الجنسني يف الزراعة، فإن الخط 

التوجيهي يأخذ يف االعتبار مختلف املجاالت، مثل التعليم 

والتدريب، واالندماج يف الشبكات االجتامعية، والعمل األرسي، 

والعمل الخارجي يف املزرعة، وصنع القرار، وملكية األصول والتحكم 

فيها. وبالنسبة لكل مجال من هذه املجاالت، يتم اقرتاح مجموعة 

من املؤرشات ذات الصلة مع أمثلة عملية عن كيفية جمع 

املعلومات من خالل الدراسات االستقصائية الزراعية واسعة النطاق.

وعالوة عىل ذلك، تهدف مساهمة املنظمة يف املسح الزراعي 

املتكامل إىل تعزيز توافر البيانات املصنفة حسب الجنس واملؤرشات 

املراعية لالعتبارات الجنسانية يف القطاع الزراعي عن طريق تعميم 

مراعاة املنظور الجنساين يف الدراسات االستقصائية املتكاملة بشأن 

الزراعة عىل الصعيد الُقطري. ويف هذا املرشوع، سيتم استكامل 

املعلومات املستندة إىل املزرعة حول اإلنتاج الزراعي ببيانات 

إضافية عن العمل غري مدفوع األجر )زراعة الكفاف والعمل 

املنزيل(، حيث تكون املرأة ممثلة متثيال زائدا. وباإلضافة إىل ذلك، 

يتم إدراج األسئلة املتعلقة بصنع القرار بشأن الحيازات الزراعية 

وملكية األصول عىل املستوى الفردي يف أدوات جمع البيانات، مام 

يتيح التعرف بشكل أفضل عىل تعقيد هذه العمليات.

ويشكل مرشوع األدلة والبيانات ألجل املساواة بني الجنسني 

مبادرة مشرتكة بني الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة وهيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، والتي تم تنفيذها 

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ومرصف التنمية اآلسيوي 

والبنك الدويل. وتقدم املبادرة إرشادات بشأن كيفية جمع بيانات 

ملكية األصول وريادة األعامل من املنظور الجنساين. كام يحدد 

املرشوع، من بني أمور أخرى، منهجية املؤرش5-أ-1، التي ستكون 

املنظمة هي الوكالة القيمة عليها. وستتاح التوصيات املنهجية 
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مالحظات

1 ..www.fao.org/docrep/016/ap092e/ap092e00.pdf; www.fao.org/docrep/016/ap090e/ap090e00.pdf; www.fao.org/3/a-i4083e.pdf انظر

تضم رابطة الدول املستقلة أرمينيا وأذربيجان وبيالروس وكازاخستان وقريغيزستان ومولدوفا واالتحاد الرويس وطاجيكستان وتركامنستان وأوكرانيا وأوزبكستان.. 2

تم تطوير هذا املؤرش يف عام 2012 من قبل املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية، ومبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البرشية، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية.. 3

املتعلقة بالربنامج 5-أ-1 يف كانون الثاين/يناير 2017، وسترشع 

املنظمة يف تنفيذ أنشطة تنمية القدرات لتمكني البلدان من جمع 

البيانات الالزمة لهذا املؤرش.

وعىل الصعيد القطري، تقوم املنظمة بتعزيز القدرات املؤسسية 

الوطنية عىل جمع وتحليل هذا النوع من املعلومات. فعىل سبيل 

املثال، تلقت 11 دولة يف عام 2015 دعام ملعالجة النقص يف 

اإلحصاءات الجنسانية الشاملة يف القطاع الزراعي والريفي. ويف 

قريغيزستان وطاجيكستان وتركيا، عززت املنظمة قدرات املكاتب 

االحصائية الوطنية عىل جمع البيانات املصنفة حسب الجنس 

باستخدام مجموعة أدوات االحصاءات الزراعية الجنسانية آلسيا 

الوسطى )منظمة األغذية والزراعة، 2016 أ(. ويف كل دولة، تم 

استخدام مجموعات بيانات تراعي الفوارق بني الجنسني ومصنفة 

حسب الجنس يف القطاع الزراعي والريفي لتقييم الوضع الراهن 

للمرأة الريفية والرجل الريفي وإعداد موجز وطني لألرس 

الزراعية والريفية يتسم باملساواة بني الجنسني. كام تم توفري 

بيانات مصنفة حسب الجنس يف كولومبيا وكينيا ومولدوفا 

واملغرب ونيكاراغوا وسرياليون حيث ساعدت املنظمة عىل إدراج 

قضايا تراعي الفوارق بني الجنسني يف التعدادات الزراعية الوطنية 

املعنية. ويف مالوي، عززت منظمة األغذية والزراعة وهيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة قدرة مكتب 

اإلحصاءات الوطني ووزارة الزراعة عىل جمع بيانات مصنفة 

حسب الجنس لتنفيذ املخطط الوطني لإلحصاء وتحليله من أجل 

إعداد وثائق السياسات املراعية للمنظور الجنساين. واُستخدم 

ذلك كأساس لتنفيذ االسرتاتيجية الوطنية املتعلقة بفريوس نقص 

املناعة املكتسبة / اإليدز.

واعتامدا عىل مؤرش متكني املرأة يف الزراعة – عىل مستوى املرشوع3، 

تتعاون املنظمة مع املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية من أجل 

التجربة والتحقق من التكيف املسبق مع املؤرش عىل مستوى املرشوع 

)Pro-WEAI( يف النيجر وإثيوبيا يف سياق برنامج األمم املتحدة 

املشرتك »تعجيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية« )منظمة األغذية 

والزراعة مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة 

وبرنامج األغذية العاملي والصندوق الدويل للتنمية الزراعية(. ويعد 

الربنامح واحداً من 13 مبادرة عاملية ذات طبيعة مامثلة تهدف إىل 

تطوير واختبار أدوات استنباط قياس متكني املرأة يف الزراعة.
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قصة من 
الميدان

التمكين 
االقتصادي 
للنساء 
المزارعات 
في نيبال

تلقاه  الذي  والتدريب  الدعم  بفضل 

املعني  املشرتك  املتحدة  األمم  برنامج 

للمرأة  االقتصادي  التمكني  بتعجيل 

النساء  من  العديد  سارعت  الريفية، 

املزارعات يف نيبال إىل زيادة إنتاجهن 

العمل  فائضهن. ومن خالل  وتسويق 

واملجتمع  الحكومة  مع  بالتعاون 

نيبال، يسعى برنامج األمم  املدين يف 

بتعجيل  املعني  املشرتك  املتحدة 

إىل  الريفية  للمرأة  االقتصادي  التمكني 

الفقريات  والفتيات  النساء  إىل  الوصول 

من خالل مجموعة شاملة من 

لزيادة فرص وصولهن إىل  التدخالت 

والتكنولوجيات  الزراعية  املدخالت 

مهاراتهن  تحسني  عن  فضال  املبتكرة، 

والقيادية. واملالية  التجارية 

ومثلها مثل الكثري من النساء املزارعات يف العامل 

النامي، تواجه شاندرا كاال ثابا - إحدى أصحاب 

الحيازات الصغرية التي تبلغ من العمر 30 عاما 

تعيش يف رانيتشوري وهي قرية تقع يف جنوب 

رشق نيبال - عددا من القيود التي تحول دون 

تحسني إنتاجيتها الزراعية وزيادة دخلها. 

وزودها برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 

بتعجيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية 

باملعرفة التقنية واملدخالت الزراعية مثل البذور 

واألسمدة واملعدات، وساعدها عىل الحصول 

عىل االئتامن حتى تتمكن من إنتاج املزيد من 

املحاصيل. كام تعلمت تنويع األنشطة الزراعية 

لزيادة دخلها. ويساعد السوق املستقر للفاكهة 

والخرضوات عىل ضامن مصدر مستدام للدخل.

وتقول شاندرا كاال ثابا »يف الوقت الراهن، 

األسعار جيدة ويأيت املال يف الوقت املحدد. مل 

يكن هذا هو الحال عندما كنت أبيع الذرة يف 

السوق. وقبل ذلك، مل يكن لدي أي مال لتغذية 

أبنايئ االثنني بشكل صحيح أو إرسالهام إىل 

املدرسة. أما اآلن، فأنا أنتج ما يكفي لعائلتي. 

وأنا سعيدة بأن أمتكن من توفري مبلغ لتعليم 

أبنايئ وكذلك لدفع مثن الرعاية الطبية«.

 وميثل تعزيز منظامت املزارعني املحليني أحد 

الجوانب الرئيسية األخرى لعمل برنامج األمم 

املتحدة املشرتك املعني بتعجيل التمكني 

االقتصادي للمرأة الريفية. وتعمل شاندرا 

كرئيسة ملجموعة الليغوراس للنساء املزارعات، 

اللوايت يجتمعن مرتني عىل األقل يف الشهر 

ملناقشة القضايا وإيجاد حلول ملختلف املشاكل 

املتعلقة بالزراعة واألرسة. وكان العمل معا يف 

رابطة املزارعني معززا معنويا كبريا لشاندرا 

وزميالتها من املزارعات، ألنهن اآلن متحدات يف 

هدفهن املشرتك بشأن إنتاج ما يكفي من 

األطعمة املغذية ألرسهن ولسبل عيشهم. كام 

تقر شاندرا بالفوائد امللموسة األخرى لربنامج 

األمم املتحدة املشرتك املعني بتعجيل التمكني 

االقتصادي للمرأة الريفية:

ويويل برنامج األمم املتحدة املشرتك املعني 

بتعجيل التمكني االقتصادي للمرأة الريفية 

اهتامما خاصا لحشد الدعم املقدم من الرجال 

يف املجتمع. ويف الواقع، تشري شاندرا إىل أن دعم 

زوجها كان له دور أسايس يف نجاحها:

»كثريا ما أشارك مبا تعلمته حول املنظور الجنساين 

مع زوجي. إنني سعيدة جدا ألنه يساعدين يف كل 

من األعامل املنزلية ويف أعامل الزراعة«.

»لقد عزز هذا التدريب من ثقتي 
ومنحني فرصة للتعبير عن نفسي. 
كما زودني بالمعرفة الالزمة للبحث 
عن حقوقي. وفي الوقت الراهن، 
يمكنني المشاركة بشكل كامل 

في األنشطة المتعلقة ببيتي 
ومجتمعي«. 

شاندرا كاال ثابا



نيبال
رجل وامرأة من املزارعني ينقالن 

إنتاجهم من حقولهام.
© منظمة األغذية والزراعة



الفصل الرابع: 
من المزرعة 

إلى السوق - 
تعزيز الفرص 

المتساوية

يركز هذا الفصل عىل األنشطة املتعلقة بالهدف 4

االسرتاتيجي 4 ملنظمة األغذية والزراعة: متكني 

نظم زراعية وغذائية أكرث شموال وكفاءة
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الرسائل الرئيسية

تعد زيادة القدرة اإلنتاجية والريادية لدى النساء  ¡
الريفيات خطوة أساسية يف تطوير سالسل القيمة 

املستدامة التي ميكن أن توفر مسارات للقضاء عىل 
انعدام األمن الغذايئ لدى ماليني األشخاص.

يعزز الحد من أوجه عدم املساواة حسب النوع  ¡
االجتامعي يف جميع النظم الغذائية، من اإلنتاج إىل 

االستهالك، فعالية سالسل القيمة ويقلل من فاقد 
األغذية والهدر الغذايئ.

تايلند
سوق الجملة

© منظمة األغذية والزراعة/ 
دي. وايت

تحقيق 
أهدافنا
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رسيعا  تحوال  النامية  البلدان  يف  الريفي  املشهد  يشهد   

مثل  العاملية،  والديناميكيات  االتجاهات  وتؤثر  وعميقا. 

القطاع  عىل  هائال  تأثريا  والتحرض،  التجارة  وتحرير  العوملة 

عىل  يعتمدون  الذين  والرجال  النساء  عىل  وبالتايل  الزراعي، 

للعمل  جديدة  فرص  توفري  ويتم  عيشهم.  كسب  يف  الزراعة 

تسويق  من خالل  القيمة،  األعامل عىل طول سالسل  وريادة 

الغذايئ  القطاع  يف  واألجنبي  املحيل  االستثامر  وزيادة  الزراعة 

تحقیق  إلی  التوجهات  هذه  تؤدي  أن  ویمکن  الزراعي. 

الحیازات  ألصحاب  کبیرة  واجتامعیة  اقتصادیة  مکاسب 

إلی  الوصول  إمکانیة  علی  عادة  یحصلون  ال  الذین  الصغیرة 

تحدیات  أیضا  تخلق  ولكنها  والدولیة،  الوطنیة  األسواق 

من  مزید  إلی  یؤدي  أن  یمکن  الذي  األمر  ومخاطر جدیدة، 

الزراعي.  القطاع  يف  ضعفا  الفاعلة  الجهات  ألکرث  التهميش 

عىل  يسيطرون  الصغرية  الحيازات  أصحاب  املزارعون  زال  وما 

قيودا  يواجهون  ما  وغالبا  النامي،  العامل  يف  الريفي  املشهد 

والخدمات  االنتاجية  املوارد  إىل  الوصول  يف  هائلة 

الدولية  املعايري  لتلبية  الالزمة  والتدريب  والتكنولوجيات 

الزراعية  القيمة  سالسل  يف  والتنافس  والسالمة  للجودة 

متزايد. نحو  عىل  واملتجددة  الحديثة 

ويعد ذلك حقيقيا بالنسبة للنساء الريفيات اللوايت يواجهن، 

نتيجة أوجه عدم املساواة املستمرة بني الجنسني، عقبات إضافية 

محددة تحد من حصولهن عىل املوارد اإلنتاجية وقدرتهن عىل 

مامرسة السلطة والتمثيل. ويف جميع املناطق، تواجه النساء 

عبء عمل مفرط: التزال النساء يتحملن، بأغلبية ساحقة، 

املسؤولية عن أعامل الرعاية واملنزل غري مدفوعة األجر، فضال 

عن املهام الزراعية غري املميكنة، التي تستهلك الكثري من الوقت 

والعاملة الكثيفة )انظر الفصل 2(. وعىل الرغم من مساهمتها 

الكبرية يف العمل، متيل املرأة يف الحقيقة إىل استبعادها من 

»الجانب التجاري« للزراعة وعادة ما يظل عملها مركزا يف األدوار 

ذات املهارات واألجور املنخفضة يف جميع سالسل القيمة 

الغذائية الزراعية. وتحد هذه القيود املجمعة من فرص املرأة 

الريفية يف املشاركة الكاملة يف سوق العمل والحصول عىل فرص 

عمل آمنة والئقة.

ومبا أن العمليات الحالية للتحول الريفي لن تكون شاملة 

للجميع، فإن منظمة األغذية والزراعة تلتزم بتعزيز تنمية 

سالسل القيمة املستدامة والشاملة التي ميكن أن توفر مسارات 

للقضاء عىل الفقر وانعدام األمن الغذايئ وسوء التغذية ملاليني 

البرش. وتعترب مسألة تعبئة اإلمكانيات اإلنتاجية واملؤسسية 

للمرأة الريفية محورية لهذه االسرتاتيجية. وكام تشري الدالئل، 

يسهم الحد من أوجه عدم املساواة القامئة بني الجنسني وإتاحة 

الفرصة للمرأة لالستفادة عىل قدم املساواة من استنباط سالسل 

القيمة بشكل كبري يف تعزيز كفاءة السلسلة بأكملها - من 

اإلنتاج إىل االستهالك - مع بناء أساس ملجتمع أكرث عدال وشموال 

)كيت، أغري-بروفوكس واملعهد الدويل لتعمري الريف، 2012؛ 

روبني، مانفري ونيكولز باريت، 2009؛ سيندرز، لينتينك 

وفاندرشيغي، 2012(.

إبراز عمل المرأة

تشارك املرأة بدرجة كبرية يف العمل يف كل مرحلة من مراحل 

سالسل القيمة الغذائية الزراعية. ومع ذلك، وحيث أنها غالبا ما 

تعمل يف املزارع األرسية أو املشاريع، فنادرا ما يتم إدراج 

مساهامتها يف اإلحصاءات الرسمية وبالتايل تبقى غري مرئية إىل 

حد كبري من جانب صناع السياسات واملامرسني يف سالسل 

القيمة. ونتيجة لذلك، كثريا ما تتجاهل السياسات والربامج 

أوجه عدم املساواة القامئة التي ترض بكفاءة سالسل القيمة 

وتخفق يف االستجابة الحتياجات املرأة.

وتشري البيانات املتاحة عن مشاركة املرأة يف قطاع األغذية 

الزراعية، وإن كانت جزئية ومجزأة، إىل أنها غائبة عن سالسل 

القيمة. فعىل سبيل املثال، تشكل النساء حوايل نصف القوى 

العاملة العاملية ملصايد األسامك، والتي ترتكز عادة يف قطاع ما قبل 

الحصاد وما بعد الحصاد )منظمة األغذية والزراعة، 2014 ب(. 

ويف الهند، متثل النساء حوايل 60 يف املائة من القوى العاملة 

لحصاد ودرس األرز )موهانتي وبهانداري، 2014(. ويف غانا، متثل 

النساء 95 يف املائة من املعالجات يف سلسلة قيمة الكسافا 

)منظمة األغذية والزراعة ومرصف التنمية األفريقي، 2010(. بيد 

أن النظر إىل البيانات املتعلقة مبكاسب النساء من عملهن يف 

قطاع األغذية الزراعية يكشف عن وجود »فجوة ملحوظة بني 

الجنسني«– حيث تشري التقديرات إىل أن النساء يحصلن فقط 

عىل ما بني 10 و30 يف املائة من الدخل الناتج من الزراعة 

)مؤسسة روكفلر، 2013(. ويف كوت ديفوار، وعىل الرغم من أن 

النساء ميلكن 25 يف املائة من مزارع الكاكاو ويشكلن نحو 68 يف 

املائة من القوى العاملة، إال أنهن يحصلن عىل 21 يف املائة فقط 

من الدخل الناتج )مارستون، 2016(.

يعد تعزيز إبراز عمل املرأة من خالل جمع معلومات دقيقة 

وتحليلها ونرشها عىل جمهور أوسع من صناع السياسات والقرار 

عىل الصعيد الوطني من األولويات الرئيسية. ومنذ عام 2013، 
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تونس
أعضاء رابطة نسائية يجمعن 

املحار لبيعه يف أوروبا.
© منظمة األغذية والزراعة / 

جي. نابوليتانو

اضطلعت منظمة األغذية والزراعة بعدة تقييامت لسالسل 

القيمة تراعي الفوارق بني الجنسني وساهمت يف رسم الخرائط 

وتحديد األدوار واالحتياجات والقيود الخاصة بالرجل واملرأة. 

ففي أمريكا الالتينية، عىل سبيل املثال، أُجريت تقييامت بشأن 

الكسافا يف بليز وبشأن الذرة يف غواتيامال وبشأن الكينوا يف 

بوليفيا )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(. وتظهر نتائج الدراسات 

أن املرأة ممثلة بشكل رئييس يف األنشطة اإلنتاجية التي تتطلب 

املزيد من الوقت والعمل البدين مثل الزراعة وإزالة األعشاب 

الضارة والحصاد، يف حني أن لديها فرصاً أقل للمشاركة يف القيمة 

املضافة والتسويق – وهي الحلقات األكرث ربحية من السلسلة. 

وسلط التحليل الذي أُجري يف غواتيامال الضوء عىل عبء العمل 

املفرط الذي تواجهه املرأة يف سلسلة القيمة الخاصة بالذرة 

)12-16 ساعة عمل يوميا( بسبب الجمع بني محدودية فرص 

الحصول عىل التكنولوجيات املوفرة للعاملة واملسؤوليات املنزلية 

ومسؤوليات الرعاية. ويف مرص، أجرت منظمة األغذية والزراعة 

تحليال يراعي الفوارق بني الجنسني يف سلسلة القيمة الخاصة 

بالنباتات الطبية والعطرية، التي متثل فيها املرأة متثيال كبريا. وكام 

هو الحال يف أمريكا الالتينية، كشف التحليل عن تقسيم قوي 

للعمل بني الجنسني عىل طول السلسلة، حيث تركزت أعامل 

النساء أساسا عىل مستوى اإلنتاج أو يف أنشطة التحويل واملعالجة 

التي تجري عىل مستوى األرسة. ويف هذه الحالة، ظهرت مشاركة 

املرأة املحدودة يف صنع القرار يف منظامت املنتجني كقيد رئييس 

يحد من حصولها عىل الخدمات الكافية وفرص تنمية القدرات.

وتتيح املعرفة التي توفرها هذه التقييامت تحديد اسرتاتيجيات 

التدخل الرامية إىل الحد من املعوقات القامئة عىل الجنس 

وتعزيز قدرات املرأة اإلنتاجية واملؤسسية. ففي عام 2016، عىل 

سبيل املثال، أدت دراسة إقليمية عن سلسلة قيمة القطن 
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)التي تستهدف األرجنتني وبوليفيا )دولة متعددة القوميات( 

وكولومبيا وإكوادور وباراغواي وبريو، ودعمتها حكومة 

الربازيل( إىل وضع توصيات محددة يف مجال السياسة العامة 

وتعزيز املساواة بني الجنسني يف تنمية قطاع القطن يف السوق 

املشرتكة الجنوبية1 )يف أمريكا الالتينية( والبلدان املنتسبة إليها.

دعم تنمية سالسل القيمة المستدامة 
والمراعية لالعتبارات الجنسانية

استنادا إىل الدروس املستفادة عىل الصعيد امليداين، وضعت 

منظمة األغذية والزراعة إطارا مفاهيميا وخطوطا توجيهية 

للتنفيذ تهدف إىل دعم املامرسني وصانعي القرارات يف تخطيط 

وتنفيذ تدخالت سالسل القيمة التي ميكن أن يستفيد منها 

الرجال والنساء عىل قدم املساواة )منظمة األغذية والزراعة، يف 

املستقبل(.

ويشكل إطار تنفيذ آلية دعم الربامج املتعددة الرشكاء يف 

املنظمة »متكني املرأة من االستفادة عىل نحو أكرث تكافؤا من 

سالسل القيمة الغذائية الزراعية«، التي يجري تنفيذها حاليا يف 

مثانية بلدان يف إقليم إفريقيا والرشق األدىن. ويعمل الربنامج، 

بالتضافر مع الرشكاء الدوليني واملحليني، عىل تحسني فرص 

حصول املرأة عىل الخدمات واملعارف والتكنولوجيا من خالل 

تعزيز مشاركتها وقدرتها عىل اتخاذ القرارات يف املنظامت 

والتعاونيات يف سالسل مختارة من السالسل الغذائية الزراعية 

)مصايد األسامك واأللبان والجذور والدرنات(. ففي تونس، عىل 

سبيل املثال، يدعم الربنامج النساء املشاركات يف سلسلة قيمة 

البطلينوس )محار املاء(، من خالل تعزيز العمل الجامعي 

التنظيمية للرابطات الحالية للنساء الحاصدات.  والقدرات 

وبفضل الرشاكة مع مستورد إيطايل، تستفيد النساء الجامعات 

من الوصول املبارش واملستقر إىل السوق الدولية، وبالتايل، 

الوصول إىل مصدر دخل أكرث أمنا. ويهدف الربنامج إىل إطالق 

العنان لقدرة املرأة عىل ريادة األعامل من خالل خطة مخصصة 

لتنمية املشاريع، ومصممة خصيصا الحتياجاتها وتركز عىل 

التنويع واالبتكار والتسويق. ويف رواندا، ترعى منظمة األغذية 

والزراعة »مقاهي تناول منتجات األلبان«: وهي عبارة عن 

مرشوعات تجارية صغرية وسهلة اإلدارة متلكها النساء أو األرس 

وترتبط مبارشة باملنتجني املحليني. وملقاهي األلبان القدرة عىل 

متكني املرأة اقتصاديا يف الوقت الذي تقدم فيه منتجا آمنا 

ومغذيا لالستهالك املجتمعي )انظر أيضا املربع 5(. كام تم 

تنفيذ حلول مبتكرة مثل حاضنات األعامل التجارية أو املحاور 

لتحسني املهارات التقنية واإلدارية للمرأة ومهارات ريادة 

األعامل. ففي إثيوبيا، عىل سبيل املثال، تدعم منظمة األغذية 

والزراعة إنشاء منطقة زراعية صناعية )مجمع متكامل للتصنيع 

الزراعي ألجل املرشوعات الصغرية واملتوسطة( ومراكز التحول 

الريفي )مراكز اإلنتاج حيث ميكن للمزارعني والتعاونيات 

واملجمعات الخاصة بيع منتجاتهم( من أجل توفري وصول أسهل 

إىل الخدمات األساسية وقنوات التسويق للمرأة.

كام أن »الفجوة بني الجنسني« يف قطاع األغذية الزراعية تنشأ 

ونتيجة محدودية فرص حصول املرأة عىل الخدمات اإلرشادية 

واملالية وتنمية األعامل. ولهذا السبب، تستهدف آلية دعم 

برنامج الرشكاء املتعددين يف املنظمة أيضا مقدمي الخدمات 

املحليني وتدعم املؤسسات الريفية العاملة يف سالسل قيمة 

مختارة من أجل تعزيز قدراتها عىل الوصول إىل املرأة الريفية 

وتكييف الخدمات وفقا الحتياجاتها وأولوياتها. ففي إثيوبيا، 

عىل سبيل املثال، تعمل منظمة األغذية والزراعة مع منظمة 

املرأة يف مجال العمل لحسابها الخاص يف تدريب املوظفني 

العاملني مبكتب شؤون املرأة يف منطقة ميكيل. ويتلقى 
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املوظفون تدريبا عىل التدخالت املراعية لالعتبارات الجنسانية 

فضال عن املهارات اإلدارية لتحسني تقديم الخدمات دعام 

لألداء االقتصادي للتعاونيات املحلية. ويعترب توسيع فرص 

حصول املرأة عىل الخدمات املالية أمرا أساسيا لدعم منو أعاملها 

وزيادة حصتها يف السوق. ووفقا للبنك الدويل، متثل املرشوعات 

الصغرية واملتوسطة التي متلكها املرأة 37-30 يف املائة من جميع 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف األسواق الناشئة، أي ما 

مجموعه 8-10 مليون مرشوع. ولدى هذه املرشوعات 

احتياجات مالية غري ملباة ترتاوح ما بني 260 - 320 مليار 

دوالر أمرييك سنويا )البنك الدويل، 2014(. واستجابة لإلعالن 

األول للمرأة الريفية يف أمريكا الالتينية، صممت منظمة 

األغذية والزراعة وحكومة إكوادور اسرتاتيجية لإلدارة 

االجتامعية تهدف إىل تعزيز حصول املرأة عىل الخدمات املالية. 

وأدت هذه االسرتاتيجية، التي تأخذ يف االعتبار القيود التي تحول 

دون استفادة املرأة من املؤسسات املالية الرسمية، إىل تنقيح 

معايري اختيار الحسابات يف النظام املرصيف. تدعم املنظمة وضع 

سياسات وأطر استثامر تهيئ بيئة مواتية للعامالت وأصحاب 

األعامل من النساء وذلك لضامن استدامة التدخالت عىل الصعيد 

امليداين. ويف سياق آلية دعم برنامج الرشكاء املتعددين يف 

املنظمة، يتم توفري املعارف واألدلة ذات الصلة وتعميمها بهدف 

إثراء السياسات القطاعية، ويتم تأييد دمج الشواغل املتعلقة 

باملنظور الجنساين يف الربامج العامة واالستثامرات يف قطاع 

األغذية الزراعية. ففي كينيا، عىل سبيل املثال، تعمل املنظمة 

بالتعاون الوثيق مع وزارة الزراعة والرثوة الحيوانية ومصايد 

المربع )5(
عمل منظمة األغذية 
والزراعة بشأن قضايا 

التاميز بني الجنسني يف 
سالسل القيمة الخاصة 

مبنتجات األلبان

التاميز  بقضايا  املتعلق  عملها  نطاق  لتوسيع  الفرصة  والزراعة  األغذية  ملنظمة  أتيحت  األخرية،  السنوات  يف 

)أفغانستان  بلدان  تقييامت يف خمسة  املنظمة  األلبان. وأجرت  منتجات  قيمة  الجنسني يف سلسلة  بني 

التي  الفرص والتحديات  وإثيوبيا وكينيا وبنام ورواندا(، أسفرت عن نظرة عامة مثرية لالهتامم عن 

يهيمنن  أفريقيا،  النساء، السيام يف منطقة  أن  النتائج  وتُبني  تلك.  الواعدة  القيمة  املرأة يف سلسلة  تواجهها 

اإلنتاج وكذلك  ويعملن يف معظمها عىل مستوى  األلبان،  ملنتجات  الرسمية  القيمة غري  عىل سلسلة 

املنزلية تحد من  االجتامعية واملسؤوليات  القواعد  النطاق عىل مستوى األرسة. ونظرا ألن  التجهيز صغري 

الذكور. ويف جميع  التي يهيمن عليها  التنقل، اليزال نقل األلبان وتداولها من األعامل  قدرة املرأة عىل 

البلدان، تعد فرص املرأة يف املشاركة واالستفادة عىل قدم املساواة من عملها عىل امتداد سلسلة قيمة 

واملعلومات  والتكنولوجيا  املال  الحصول عىل رأس  تواجهها يف  التي  القيود  األلبان محدودة بسبب  منتجات 

عن األسواق واالئتامن والخدمات اإلرشادية. 

ومن ناحية أخرى، تبني تجربة منظمة األغذية والزراعة أن مشاركة املرأة يف سلسلة قيمة منتجات األلبان 

ميكن أن تؤدي إىل متكينها اقتصاديا واجتامعيا إذا ما حظيت باالعرتاف والدعم الكايف. ومنذ عام 2005، عىل 

سبيل املثال، تنفذ منظمة األغذية والزراعة برنامجا بشأن خمسة مخططات متكاملة لأللبان يف أفغانستان 

)يف هرات وقندوز ومزار رشيف وكابول(. وإجامال، هناك أكرث من 5700 أرسة زراعية من أصحاب الحيازات 

الصغرية تستفيد بشكل يومي من هذا النهج - يف شكل دخل منتظم من الحليب يف األساس. ويستند 

الربنامج بقوة إىل إنشاء تعاونيات املزارعني أصحاب الحيازات الصغرية عىل مستوى القرية، ومن خالل البناء 

عىل املعرفة القوية حول دور املرأة يف قطاع الرثوة الحيوانية، نجح يف تعزيز قدرة املرأة عىل االستفادة من 

مساهامتها يف إنتاج الحليب. وأتاح إنشاء مراكز جمع األلبان للمرأة الريفية فرصة بيع الحليب مبارشة 

والحصول عىل دخل منتظم من املبيعات. ومل تؤد زيادة تحكم املرأة يف الدخل وفرص التدريب املتاحة إىل 

متكينها من االستثامر وتوسيع أنشطتها اإلنتاجية فحسب، بل أدت أيضا إىل عدد من اآلثار اإليجابية األخرى، 

مبا يف ذلك تحسني الحالة الغذائية ألفراد األرسة )السيام األطفال(، وزيادة معدل التحاق الفتية والفتيات 

باملدارس، وتعزيز وضع املرأة داخل األرسة واملجتمع املحيل.

واستنادا إىل هذه الدروس املستفادة، تدعم منظمة األغذية والزراعة، يف لبنان، منتجات التجهيز املنزيل 

لأللبان كوسيلة لتمكني املرأة اقتصاديا وتعزيز األمن الغذايئ والتغذية، السيام يف املناطق املحرومة. وتم 

تزويد نحو 200 امرأة بربنامج تدريبي شامل بشأن تربية الحيوانات وتجهيز األغذية وسالمتها.
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إثيوبيا
مؤسيس جمعية تسيغا التعاونية 

النسائية ورشاكة نرايا ملنتجات 
الصبار.

© منظمة األغذية والزراعة / 
إف. بريسيسكو

األسامك، وتقدم الدعم يف مجال مراجعة السياسات املتعلقة 

بالرثوة الحيوانية واأللبان وتطوير قدرات املؤسسة عىل وضع 

اسرتاتيجيات وخطط عمل تراعي االعتبارات الجنسانية.

معالجة عدم المساواة بين الجنسين 
بغرض تخفيض فواقد األغذية

شاركت منظمة األغذية والزراعة يف املبادرة العاملية بشأن 

الفاقد واملهدر من األغذية منذ عام 2011، بالتعاون الوثيق مع 

الرشكاء من القطاعني العام والخاص، ألجل الفهم واإلسهام يف 

تقليل فواقد األغذية والنفايات العاملية. ويف كل عام، تضيع أو 

تُهدر كميات هائلة من األغذية عىل طول السلسلة، بدءا من 

اإلنتاج الزراعي األويل وحتى االستهالك النهايئ من جانب األرس.

ويف البلدان املنخفضة الدخل، تحدث فواقد األغذية أساسا عند 

مستويات ما بعد الحصاد والتجهيز، وذلك بسبب القيود 

املفروضة عىل تقنيات الحصاد ومرافق التخزين والتربيد يف 

الظروف املناخية الصعبة والبنية التحتية ونظم التعبئة 

والتغليف والتسويق. وحتى اآلن، اتجهت االسرتاتيجيات 

التقليدية للحد من فواقد األغذية إىل الرتكيز عىل الحلول 

التقنية )مثل تحسني الوصول إىل األسواق أو مامرسات املناولة 

والتخزين( بينام تجاهلت أهمية األبعاد االجتامعية التي تخلق 

أوجه تفاوت يف الحصول عىل خدمات وتكنولوجيات املوارد 

اإلنتاجية. ومع ذلك، ومبا أن املرأة تلعب دورا رئيسيا يف هاتني 

الحلقتني، فإن الحد من أوجه عدم املساواة القامئة بني الجنسني 

سيسهم إسهاما كبريا يف تحسني كفاءة السلسلة وخفض فواقد 

األغذية. وبغية زيادة املعرفة يف هذا املجال، بدأ إعداد سلسلة 

من دراسات الحالة يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية لجمع 

األدلة بغرض ضامن تدخالت أكرث استهدافا، وبالتايل أكرث فعالية، 

بشأن الحد من فواقد األغذية.

 تمكين المرأة المشاركة في
التجارة عبر الحدود

يف اآلونة األخرية، بدأت منظمة األغذية والزراعة أيضا العمل 

بشأن التجارة عرب الحدود، وهو نشاط اقتصادي تشارك فيه 

املرأة مشاركة عميقة، السيام يف أفريقيا. ويف هذه املنطقة، 

تعد مساهمة التجار غري الرسميني من النساء يف الناتج املحيل 
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مالحظات

MERCOSUR هي كتلة دون إقليمية. ويتمثل كامل أعضائها يف األرجنتني والربازيل وباراغواي وأوروغواي وفنزويال )جمهورية فنزويال البوليفارية(. وتتمثل البلدان املنتسبة . 1

إليها يف بوليفيا )دولة بوليفيا املتعددة القوميات( وكولومبيا وشييل وإكوادور وبريو وسورينام. وتتمثل البلدان التي لها صفة مراقب يف املكسيك ونيوزيلندا.

اإلجاميل كبرية، إذ ترتاوح ما بني 64 يف املائة من القيمة 

املضافة يف التجارة يف بنن إىل 41% يف تشاد( )هيئة األمم 

املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة، 2010(. غري أن 

عمل املرأة يف هذا املجال الزال غري بارز نسبيا، وكثريا ما يعاين 

التجار من النساء عرب الحدود من الوصم والرضائب غري املربرة 

والتحرش والعنف. وتعد ظروف عملهن سيئة للغاية إىل 

جانب عدم كفاية فرص الوصول إىل تكنولوجيات االتصال 

والنقل، األمر الذي يحد من فرص تحقيق الربح والتوسع. ويف 

رواندا، نجد أن غالبية التجار غري الرسميني عرب الحدود من 

النساء، ولكن نسبة محدودة منهن فقط أعضاء يف جمعيات أو 

تعاونيات التجار )وزارة التجارة والصناعة يف جمهورية رواندا، 

2012(. وتعمل املنظمة، بالتعاون مع وزارة التجارة وهيئة 

األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة واتحاد 

املزارعني يف رشق أفريقيا واملركز التجاري، عىل تعزيز ومتكني 

روابط التجار من النساء، وتطوير مواد االتصال لتعريف املرأة 

التي قد تتعرض لها )باللغات املحلية ومبا  بحقوقها واملخاطر 

الجمركية بهدف  السلطات  يفيد األميني(، وتدريب مسؤويل 

القامئة. التجارية  الربوتوكوالت واالتفاقيات  إنفاذ  ضامن 
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قصة من 
الميدان

زيادة الفرص 
التجارية 
للمرأة 
الرواندية

حصلت أغنس موكانجريونزانغا، وهي 

معلمة محلية، عىل أول بقرة لها من 

منظمة هيفر الدولية يف أعقاب 

اإلبادة الجامعية يف رواندا. وكان ذلك 

نوعا من االبتكار، حيث أن املرأة من 

الناحية التقليدية ال متتلك حيوانات. 

وتلقت تدريبا عىل إدارة القطعان 

املدرة لأللبان، ويف البداية، بدأت يف 

إنتاج الحليب لالستهالك املنزيل وبعد 

ذلك للبيع، االمر الذي أدى إىل 

اكتشاف مجموعة جديدة من الفرص 

االقتصادية. وأثبتت أعاملها نجاحا 

كبريا، بحيث أسست أغنيس يف عام 

 )IAKIB( 2007 جمعية أيكيب

التعاونية، إىل جانب عدد قليل من 

مزارعي األلبان الزمالء. واكتسبت 

االحرتام وأصبحت اآلن منوذجا يحتذى 

به للنساء وأرسهن يف مجتمعها.

وتظهر قصة أغنيس كيف ميكن لتوفري الفرص 

املتكافئة أن تعزز املرأة اجتامعيا واقتصاديا. 

وتقول أغنيس »مل تعد املرأة 

مقصورة عىل املنزل والبيئة 

األرسية. إننا فخورون 

بقدرتنا عىل تحقيق فوائد 

ملموسة للمجتمع«.

وحيث أن املزاراعات 

ورائدات األعامل الروانديات 

يواجهن حواجز وصول أعىل 

مقارنة بالرجال يف سلسلة 

قيمة منتجات األلبان، فإن 

مرشوع املنظمة يف 

مقاطعات جيكومبي 

وكايونزا ونياغاتاري )الذي 

يتم تنفيذه تحت مظلة آلية 

دعم برنامج الرشكاء املتعددين يف املنظمة متكني 

»املرأة من االستفادة بقدر أكرب من سالسل 

قيمة األغذية الزراعية«( يدعم تعاونيات األلبان 

القامئة ويعزز من مشاركة املرأة يف هذا القطاع.

ومن التعاونيات املستهدفة تحديدا تعاونية 

إيكيب التي تضم حاليا 688 عضوا، منهم 384 

امرأة. ويف عام 2013، وبفضل مرشوع سابق 

مدعوم من منظمة األغذية والزراعة، افتتحت 

الجمعية التعاونية أول مقهى لتناول منتجات 

األلبان عىل اإلطالق يف منطقة جيكومبي 

وعهدت بإدارته إىل املرأة صاحبة املرشوع. 

ويقول توينبد اسيان، مدير إيكيب: »لقد كان 

املقهى ناجحا، وميثل نشاطا متناميا«، كام زاد 

من استهالك الحليب يف مجتمعنا، وأدى إىل 

تحسني التغذية، وخلق فرص عمل، ووسع نطاق 

السوق املحلية«.

ويف إطار آلية دعم برنامج الرشكاء املتعددين يف 

املنظمة، سيتم دعم رابطة إيكيب بشأن توسيع 

نطاق مقاهي تناول منتجات األلبان وإعداد 

النساء إلدارة أعاملهن بطريقة مربحة 

ومستدامة، مع الرتكيز عىل تنويع املنتجات 

وإضافة القيمة. ومن خالل الدعم الذي تقدمه 

منظمة األغذية والزراعة، ستقوم الرابطة 

التعاونية أيضا بتطوير خدمة محددة لتطوير 

األعامل تستهدف التعاونيات واملشاريع الريفية 

لتقديم املشورة ذات الصلة باملشاريع إىل 

مزارعي األلبان. وتتمثل 

القيمة املضافة لهذا النهج يف 

االهتامم الخاص مبشاركة 

املرأة وتعزيز مهاراتها 

القيادية. ويجري استهداف 

الرجال ومشاركتهم يف 

العملية، عىل مستوى األرس 

والتعاونيات لزيادة وعيهم 

وإرشاكهم يف دعم األعامل 

التجارية النسائية.

ويساعد النهج الذي 

اعتمدته إيكيب عىل تعزيز 

متاسك التعاونيات والتزام 

جميع أعضائها. وبناء عىل 

تجربة أغنس، فإن املنظمة تلهم عددا متزايدا 

من النساء لالنضامم إليها واالضطالع بدور 

إداري وريادي. وبينام يزيد النهج الذي يراعي 

االعتبارات الجنسانية من املكاسب االقتصادية، 

فإنه يضمن وصول حصص األرباح إىل جميع 

أعضاء املنظمة من الذكور واإلناث عىل السواء.

»لم تعد المرأة 
مقصورة على المنزل 
والبيئة األسرية. إننا 

فخورون بقدرتنا على 
تحقيق فوائد ملموسة 

للمجتمع«

أغنس موكانجيرونزانغا، 
ومؤسسة  محلية  معلمة 
رواندا إيكيب من 



رواندا
سيدات األعامل من تعاونية 

إيكيب يعرضن منتجاتهن.
© منظمة األغذية والزراعة
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الفصل الخامس: 
بناء سبل 

العيش القادرة 
على الصمود 

لفائدة المرأة 
يركز هذا الفصل عىل األنشطة املتعلقة بالهدف 5والرجل

االسرتاتيجي 5 للمنظمة: زيادة قدرة سبل 

العيش عىل الصمود أمام التهديدات واألزمات
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الرسائل الرئيسية

قد تؤدي األزمات والكوارث يف البلدان النامية إىل  ¡
آثار مدمرة عىل صغار املزارعني والرعاة 

الغابات.  عىل  املعتمدة  واملجتمعات  والصيادين 
النساء والرجال عىل الصمود  والبد من بناء قدرة 

بشكل  والتعايف  للتهديدات  التصدي  من  لتمكينهم 
أرسع من الصدمات. 

يعد االعرتاف باألدوار املتميزة واملتكاملة للمرأة  ¡
والرجل يف الزراعة وضامن األمن الغذايئ والتغذية 

جزءا أساسيا من بناء القدرة عىل التكيف وسبل 
الريفية املستدامة. العيش 

موزامبيق
عامل املزارع يحملون كيسا 

من الذرة.
© منظمة األغذية والزراعة / 

يب. ثيكيسو

تحقيق 
أهدافنا
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عىل الصعيد العاملي، يعتمد %75 من السكان الفقراء، والذين 

يعانون من انعدام األمن الغذايئ، عىل الزراعة واملوارد الطبيعية 

لكسب سبل عيشهم، وعادة ما يكونون األشد ترضرا من الكوارث. 

ويف العقد املايض، تسببت الكوارث الطبيعية يف وقوع أرضار تقدر 

بنحو 1.3 تريليون دوالر أمرييك، وتسببت يف ترضر 2.7 مليار 

نسمة )منظمة األغذية والزراعة، غري مؤرخة ب( ونزح 65.3 

مليون شخص، أو شخص واحد من أصل 113 شخصاً، من ديارهم 

بسبب النزاع واالضطهاد يف عام 2015 )مفوضية األمم املتحدة 

لشئون الالجئني، 2016(. كام استمرت عدد من األزمات املمتدة 

لعدة عقود، عىل سبيل املثال، يف أفغانستان والصومال وجنوب 

السودان والسودان والضفة الغربية وقطاع غزة. ومع تزايد حجم 

األزمات والكوارث وأثرها – بدءا من الجفاف والفيضانات 

والزالزل واألوبئة املرضية إىل النزاعات وصدمات األسواق واألزمات 

املعقدة واملمتدة – سيصبح املزيد واملزيد من األرس واملجتمعات 

املحلية وحكومات البلدان النامية أقل قدرة عىل التعايف من اآلثار 

وأكرث عرضة للضعف يف املستقبل.

وهناك حاجة ماسة إىل إقامة صالت أقوى بني االستجابة لحاالت 

الطوارئ واالستثامرات يف مجال التأهب واإلنذار املبكر من أجل 

العمل املبكر والتنمية، وذلك للحيلولة دون تعرض البلدان 

لألزمات اإلنسانية املتكررة. ويف هذا السياق، فإن بناء سبل 

العيش التي تتسم بالقدرة عىل الصمود أمام الكوارث واألزمات 

أمر أسايس لجعل التنمية املستدامة حقيقة واقعة والوفاء بالتعهد 

»بعدم السامح ألحد بالتخلف عن الركب« لخطة التنمية 

املستدامة لعام 2030. ويف ضوء هذه الخلفية، تساعد منظمة 

األغذية والزراعة البلدان عىل زيادة قدرة األرس واملجتمعات 

املحلية واملؤسسات عىل الصمود حتى تتمكن من الحيلولة دون 

حدوث التهديدات والكوارث التي تؤثر عىل الزراعة واألمن 

الغذايئ والتغذية عىل نحو أكرث فعالية والتصدي لها. ويعد عمل 

املنظمة بشأن القدرة عىل الصمود متعدد القطاعات ويشمل 

جميع جوانب الزراعة، ويضم كالً من االستجابة الرسيعة يف 

حاالت الطوارئ والتدخالت األطول أجال للحد من مخاطر 

الكوارث. وينصب تركيز هذا العمل عىل حامية النظم الغذائية 

الزراعية واستعادتها وتحسينها، وتعزيز قدرات الرجل واملرأة عىل 

صون سبل عيشهم.

ويعد فهم األبعاد الجنسانية لحاالت الطوارئ واألزمات املمتدة 

أمرا بالغ األهمية يف بناء القدرة عىل الصمود حيث يتعرض 

الرجال والنساء والفتية والفتيات ألنواع مختلفة من املخاطر 

والتحديات، ولديهم اسرتاتيجيات مواكبة محددة تتعلق باألمن 

الغذايئ والتغذية. وتضطلع املرأة والرجل بأدوار محددة 

ومتكاملة يف مجال األمن الغذايئ والزراعة، ولديهم االمكانات 

املساهمة يف بناء القدرة عىل الصمود بطرق مختلفة. وبينام 

يشكل الرجال غالبية اإلصابات املبارشة خالل الرصاعات، يعاين 

النساء واألطفال عىل نحو أكرب من الترشد ونقص فرص الحصول 

عىل الخدمات واملساعدة وفقدان سبل العيش. وعالوة عىل 

ذلك، يزيد عبء العمل عىل النساء والفتيات أثناء الكوارث 

وبعدها، نظرا لفقدان دخل األرس وسبل عيشها. وقد تصبح 

املرأة مبفردها مصدر التمويل يف حالة هجرة الرجال أو قتلهم 

يف النزاعات، حيث مييل تعرضها للمخاطر املرتبطة بالحامية، مبا 

يف ذلك العنف ضد املرأة، نحو الزيادة مع انهيار آليات الحامية 

املجتمعية مثل الهياكل األرسية التقليدية. وكثريا ما يتعمق عدم 

املساواة بني الجنسني مع تفاقم األزمات وحاالت الفقر.

وتتعاون املنظمة مع الرشكاء الوطنيني لدعم الُنهج املراعية 

للمنظور الجنساين والتشاريك يف تصميم السياسات والربامج 

التي: تلبي احتياجات كل من الرجل واملرأة يف الحد من مخاطر 

الكوارث وبناء القدرة عىل الصمود، وتشجع التكنولوجيات 

واملامرسات املوفرة للعاملة التي متنع وتخفف أثر الكوارث 

وتحد من عبء عمل املرأة، وتنمي القدرات لضامن املساواة 

بني الجنسني والدعم القائم عىل االحتياجات يف االستجابة 

لحاالت الطوارئ، وتوفر الحامية من العنف ضد املرأة. ويتم 

ذلك من خالل تعزيز فرص السالمة واألمن مع العمل عىل الحد 

من مواطن الضعف مثل عدم املساواة يف املشاركة وصنع القرار 

والحصول عىل املوارد والخدمات اإلنتاجية. 

تعزيز السياسات المراعية للمنظور 
 الجنساني لالستجابة لألزمات

والكوارث ومنعها

التزمت منظمة األغذية والزراعة، يف متابعة للقمة العاملية للعمل 

اإلنساين لعام 2016، بدعم الرشكاء االسرتاتيجيني وصانعي القرار يف 

معالجة الشواغل املرتبطة باملنظور الجنساين يف السياسات والربامج 

الرامية إىل زيادة القدرة عىل الصمود يف مجال سبل العيش 

بطريقة تتسم باملساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات 

كعوامل للقدرة عىل الصمود )منظمة األغذية والزراعة، 2016 ب(. 

وتعد املنظمة يف وضع جيد ميكنها من املساهمة يف حامية األفراد 

من الفقر وعدم املساواة والعنف الناجم عن األزمات، وقد قطعت 

عرشة التزامات محددة لتحقيق املساواة بني الجنسني، والتزامني 

اثنني ملنع العنف ضد املرأة والتخفيف من حدته.
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باكستان
الرجل واملرأة يدرسان القمح.
© منظمة األغذية والزراعة/ 

يف. مورغان

إطار  والدولية يف صياغة  الوطنية  املنظامت  املنظمة  ودعمت 

للجنة األمن  املمتدة  األزمات  الغذايئ والتغذية يف  عمل لألمن 

2(. ويعد ذلك مبثابة صك  الفصل  العاملي )انظر  الغذايئ 

التصدي النعدام  كيفية  بشأن  إرشادات  يوفر  سياسات عاملي 

األمن الغذايئ وسوء التغذية يف األزمات املمتدة. وألجل دعم 

والزراعة  األغذية  منظمة  الذي وضعته  التوجيهي  الخط  تنفيذ 

إرشادية  املنظمة موادا  الجنسني، أعدت  املساواة بني  بشأن 

املرأة يف مجال  الجنسني ومتكني  لتعزيز املساواة بني  محددة 

الغذايئ والتغذية يف األزمات املمتدة. األمن 

تعزيز قدرة الرجل والمرأة على الصمود

األفراد  الجذرية ألوجه تعرض  التصدي لألسباب  يعد 

املحلية  القدرات  من  واالستفادة  للضعف  املحلية  واملجتمعات 

السكان  الصدمات ومتكني  تأثري  للحد من  أساسيا  أمرا 

املترضرين من أن يصبحوا أكرث قدرة عىل الصمود وأن يتعافوا 

التعرض للضعف  النظر يف أوجه  بشكل أرسع. ويجب 

تطبيق  والنساء عند  الرجال  لدى  املحددة  والقدرات 

وإدخال  املخاطر،  تراعي  التي  واملامرسات  التكنولوجيات 

املشورة يف مجال  االجتامعية وتقديم  الحامية  تدابري 

العيش  سبل  تعزيز  وألجل  التقنية.  واملشورة  السياسات 

االقتصادي واالجتامعي  التمكني  االستثامر يف  الزراعية، البد من 

للرجل واملرأة من خالل توفري فرص مدرة للدخل واستهداف 

مهارات املرأة عىل النحو املبني يف األمثلة الواردة أدناه.

يف عام 2016، دعمت منظمة األمم املتحدة للمساواة بني 

للتنمية  الدويل  الصندوق  مع  باالشرتاك  املرأة،  الجنسني ومتكني 

تقاسم  معرض  تنظيم  العاملي،  األغذية  وبرنامج  الزراعية 

وقد  الصمود«.  والقدرة عىل  الجنساين  »املنظور  بشأن  إقليمي 

أدوار  استكشاف  واملشاركة ملواصلة  للتعلم  وفر ذلك فرصة 
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املرأة يف بناء وتعزيز القدرة عىل الصمود، وتبادل الخربات 

الصمود  عىل  بالقدرة  املتعلقة  والسياسات  الربامج  بشأن 

التعجيل  بهدف  أفريقيا  يف  الجنساين  للمنظور  املراعية 

املستدامة. التنمية  أهداف  بتحقيق 

صناديق القدرة عىل الصمود: الجمع بني التامسك االجتامعي 

االقتصادي والتمكني 

يهدف هذا النهج إىل متكني وزيادة قدرة األرس املعرضة 

للضعف عىل الصمود من خالل تعزيز القدرات التقنية 

واالجتامعية واملالية بهدف تحسني إدارة املخاطر واغتنام 

الفرص االقتصادية املحلية )املربع 6(. ويعمل هذا النهج يف 

األساس من خالل الرابطات النسائية. ويركز الدعم عىل اعتامد 

مامرسات زراعية مستدامة وتعزيز االدخار الذي يديره املجتمع 

املحيل والحصول عىل االئتامن، وتعزيز الحوار املجتمعي 

والتامسك االجتامعي والحوكمة. وقد ثبت أن هذا النهج وسيلة 

مميزة لتحسني العالقات بني الجنسني والتمكني االجتامعي 

واالقتصادي للمرأة املعرضة للضعف، مع إنشاء جرس بني 

املساعدة اإلنسانية والتعايف املستدام والتنمية طويلة األجل. 

وتم تنفيذ صناديق القدرة عىل الصمود بنجاح يف أوغندا لدعم 

املجتمعات الزراعية الرعوية ويف جمهورية أفريقيا الوسطى من 

خالل االستجابة اإلنسانية الجارية ويف املمر الجاف ألمريكا 

الوسطى ألجل تعزيز قدرة املرأة عىل الصمود واالستعداد 

للمخاطر املناخية والكوارث الطبيعية، والتخفيف من أثر أزمة 

إيبوال عىل سبل كسب العيش ومصادر الدخل يف ليبرييا.

 معالجة القضايا الجنسانية يف برنامج املبالغ

النقدية مقابل العمل

يعد النقد مقابل العمل مبثابة تدخل قصري األجل يُستخدم 

لتزويد السكان املعرضني للضعف بعمل مؤقت يف املشاريع 

العامة )مثل تطوير دور الحضانة أو إعادة بناء البنية التحتية(، 

كجزء من عملية التعايف وبناء القدرة عىل الصمود. وتهدف 

هذه التدخالت إىل ضامن قدرة األرس عىل تلبية احتياجاتها من 

الغذاء، فضال عن توجيه النقود إىل االقتصاد املحيل، يف الوقت 

الذي تقوم فيه ببناء أو إصالح األصول والبنية التحتية. ومنذ 

عام 2014، تقدم منظمة األغذية والزراعة برنامجا للنقد مقابل 

العمل يف الصومال يوفر خيارات أكرث مرونة لتلبية احتياجات 

النساء املعرضات للضعف. ويتأهل بعض الحوامل واملرضعات 

لالستفادة من النقد، ولكنهن يعانني من صعوبات يف املشاركة 

يف أنشطة العمل التي يتوقف عليها النقد )مثل إعادة تأهيل 

مستجمعات املياه أو القنوات أو الطرق أو مشاريع الخدمات 

املجتمعية(. وقد مكن هذا الربنامج املرأة من املشاركة دون 

إضافة إىل عبء عملها عن طريق إعطاء األولوية ملواقع العمل 

القريبة من مساكنهن، واعتامد ساعات عمل مرنة وإعطاء 

األولوية للنساء وكبار السن يف الوظائف الخفيفة. كام يسمح 

الربنامج للنساء املرضعات والحوامل برتشيح أفراد األرسة للعمل 

نيابة عنهن مع إبقاء املتلقيات الرئيسيات للنقد.

الشكل )6(
دعم املرأة يف 
لبنان فيام يتعلق 
باستجابة منظمة 
األغذية والزراعة 
للكوارث الناجمة 
عن النشاط 
البرشي واألزمة 
السورية

تحسين تغذية 
الالجئين السوريين 

والمجتمعات 
المضيفة

تخفيف معاناة 
العائدين اللبنانيين 

والمجتمعات 
المضيفة

تقديم المساعدة 
الطارئة للمزارعين 

اللبنانيين المعرضين 
للضعف والنازحين 

السوريين

قدمت المنظمة الدعم لعدد 130 
امرأة في وحدات تجهيز األلبان 

بالمعدات والتدريب لتحسين 
السالمة والنظافة العامة والعائد 

االقتصادي. واستفادت 33 أسرة 
)170 امرأة( من مجموعات الحدائق 

المصغرة والتدريب ذي الصلة.

دعمت منظمة األغذية والزراعة 

انتعاش اإلنتاج الزراعي ألصحاب 

الحيازات الصغيرة: 

• حصل 100 شخص على مجموعات 

تحويل أغذية )44% من النساء(. 

• حصل 100 شخص على مجموعات 

أدوات صنع الخبز )54% من النساء(. 

• حصل 200 شخص على مجموعات 

بذور خضروات )11% من النساء(. 

حصل 550 مستفيدا على بذور 
الخضروات ومجموعات أدوات 

)٪45.6 للنساء( وحصل 550 
مستفيدا على بذور العلف )31٪ 

منهم للنساء( وحصل 450 
مستفيدا من مجموعات منتجات 

األلبان )٪30.4 للنساء(.
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جمهورية أفريقيا الوسطى
تلقى الزوج والزوجة البذور 

والغذاء بعد النزوح.
© منظمة األغذية والزراعة 

/ برنامج األغذية العاملي/ 
آر. رشيوك

استهداف عمل املرأة يف مصايد األسامك الصغرية

يف عام 2014، اُعتمدت املبادئ التوجيهية ملصايد األسامك 

الصغرية النطاق ملعالجة الشواغل املحددة للمصايد الصغرية. 

وتعرتف هذه املبادئ التوجيهية بأهمية املساواة بني الجنسني 

والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغري املناخ من أجل 

التنمية املستدامة ملصايد األسامك الصغرية. فعىل سبيل املثال، 

بُذلت جهود خاصة يف مجتمعات مصايد األسامك الصغرية يف 

الصومال لبناء قدرة املرأة عىل الصمود من خالل إعادة تنشيط 

أعاملها السابقة: فقد كانت النساء عادة تقوم ببناء وإصالح 

قوارب الصيد إىل أن انهارت مؤسسات الدولة خالل الحرب 

األهلية يف التسعينيات. وبناء عىل طلب املنظامت النسائية 

املحلية، عمل برنامج مصائد األسامك التابع ملنظمة األغذية 

والزراعة يف الصومال عىل تدريب النساء عىل بناء القوارب 

وخياطة السرتات الحياتية وصيانة أجهزة التتبع اإللكرتونية 

لقوارب الصيد وأعامل تجهيز األسامك بعد الصيد واملهارات 

المربع )6(
صناديق القدرة عى 

الصمود يف جمهورية 
أفريقيا الوسطى

خالل فرتة 2014 - 2015، دعمت املنظمة 2456 مجموعة )45000 أرسة( من خالل نهج صناديق القدرة عىل 

الصمود، عن طريق بناء قدراتها اإلنتاجية لتعزيز الدخل وتنويع سبل العيش واملساهمة يف بناء السالم عىل 

الصعيد املحيل. وتشكل املرأة أكرث من 70% من املجموعات املدعومة، و76% من املستفيدين من القروض. 

ونتيجة لذلك، تحسنت العالقات بني الجنسني داخل األرسة وأبلغت النساء عن زيادة القدرة عىل دعم صحة 

األرسة والرسوم املدرسية لألطفال، فضال عن تعزيز مهارات التحدث أمام الجمهور والثقة بالنفس.
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التجارية، األمر الذي أدى بدوره إىل زيادة استهالك األسامك 

وتوليد الدخل وحال دون فواقد األغذية.

العمل ألجل المساواة بين الجنسين في 
االستجابة لحاالت الطوارئ

إجراء تقييامت لالحتياجات املراعية العتبارات الجنسانية

يعد إجراء تقييامت لالحتياجات املراعية لالعتبارات الجنسانية 

أمرا رضوريا لضامن معالجة االحتياجات واألولويات املحددة 

للمرأة والرجل عىل نحو فعال يف التأهب لحاالت الطوارئ 

واالستجابة لها. ويف عام 2015، جمعت منظمة األغذية والزراعة 

معلومات مصنفة حسب الجنس بعد حدوث الفيضانات يف 

ميامنار، وزلزال نيبال، وظاهرة النينو يف السودان. وأظهرت جميع 

التقييامت أن سبل معيشة األرس التي ترأسها نساء هي األكرث 

ترضرا: ففي ميامنار، عىل سبيل املثال، أبلغ النساء والرجال عن 

انخفاض يف تناول الطعام. وباملثل، أُجري تقييم واسع النطاق 

لألرضار والخسائر يتضمن قضايا تتعلق باملنظور الجنساين يف عام 

2016 بالجمهورية العربية السورية، بالتعاون الوثيق مع برنامج 

األغذية العاملي. وستُستخدم النتائج لتحديد الفرص املتاحة للمرأة 

للمشاركة يف عمليات بناء السالم من خالل التدخالت املتصلة 

بالزراعة.

وتوفر هذه التقييامت دليال هاما عىل التدخالت. واستنادا إىل 

استجابة املرأة يف نيبال، تم استحداث الحدائق خلف البيوت 

الشكل )7(
دعم املرأة يف 
االستجابة 
لحاالت الطوارئ 
خالل إعصار 
هايان وبناء 
القدرة عىل 
الصمود يف 
الفلبني

الطوارئ، واإلنعاش 
وإعادة التأهيل

استعادة سبل 
العيش للمجتمعات 
المتضررة من النزاع

تعزيز قدرة صغار 
صيادي األسماك 

على الصمود

دعم هذا البرنامج 23126 امرأة: 
تعمل 10110 منهن في قطاع جوز 

الهند، و 5687 في قطاعي األرز 
والذرة، و5678 في قطاع مصايد 

األسماك.

تلقت 96% من النساء المستفيدات 
دعما في مجال معالجة وتجهيز 

األسماك واألرز والكسافا وصناعة 
ياسنت الماء. وحضر التدريب 
المجتمعي للحد من مخاطر 

الكوارث وإدارتها 44 شخصا )%30 
من النساء(.

شاركت 2023 امرأة تمثلن %52 
من مجموع الحاضرين لالجتماعات 

المحلية وورش العمل لهذا 
المشروع.

- التي ال تتطلب سوى مسطح صغري من األرض - الستئناف إنتاج 

األغذية برسعة وتحسني التغذية األرسية. كام أنها تشكل مصدرا 

للدخل. وعندما حددت املرأة يف السودان حاجتها إىل استبدال 

املاشية التي فقدتها بسبب ظاهرة النينيو، أُعيد تزويد األرس التي 

تعليها امرأة باملاعز املنتجة لأللبان التي وفرت حصول األرس عىل 

الحليب واملغذيات الدقيقة مع توفري الدخل من بيع الحليب.

وبفضل التقييامت التي تراعي الفوارق بني الجنسني التي أُجريت 

بعد إعصار هايان يف الفلبني، تلقت النساء مدخالت زراعية، 

وحصلن عىل تدريب عىل املهارات ومواد بدء األنشطة املستدامة 

ملا بعد الحصاد والقيمة املضافة. 

وألجل االستجابة لحاالت الطوارئ واألزمات املمتدة، تشكل 

منظمة األغذية والزراعة جزءا من مرشوع القدرة االحتياطية 

املعنية باملسائل الجنسانية، وهو مبادرة من اللجنة الدامئة 

املشرتكة بني الوكاالت التي تنرش مستشارين يف مجال الشؤون 

الجنسانية لدعم أصحاب املصلحة يف املجال اإلنساين بشأن تعميم 

مراعاة املنظور الجنساين يف جميع قطاعات االستجابة لحاالت 

الطوارئ . وينترش حاليا 18 مستشارا من مراكز القدرة االحتياطية 

املعنية باملسائل الجنسانية: اثنان يف املكاتب اإلقليمية و13 

مستشار عىل املستوى القطري واثنان عىل املستوى العاملي، 

أحدهام باملجموعة العاملية املعنية باألمن الغذايئ بني منظمة 

األغذية والزراعة وبرنامج األغذية العاملي لتعزيز القدرة عىل 

إجراء تحليل منهجي للبيانات املصنفة حسب الجنس والعمر 

الحتياجات األمن الغذايئ.
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)SAFE( توفري الوصول اآلمن إىل الوقود والطاقة

يعترب الحصول عىل وقود الطهي قضية مهمة يف حاالت 

األزمات، ألن املوارد تصبح نادرة عندما يبدأ النازحون يف 

التنافس عىل استخدامها مع املجتمعات املضيفة. وعالوة عىل 

ذلك، تصبح مهمة جلب حطب الوقود مضيعة للوقت وقد 

الذين يجمعونها. وبصفتها  النساء واألطفال  تكون خطرة عىل 

العمل اإلنسانية املشرتكة بني  الرئيس املشارك ملجموعة 

الوكاالت، قامت منظمة األغذية والزراعة بتوزيع مواقد تتسم 

البيئية  بالكفاءة يف استهالك الوقود، باإلضافة إىل توفري املنافع 

والصحية، مام يقلل من تعرض النساء والفتيات للعنف ضد 

املرأة عن طريق تقليل عدد الرحالت التي يتعني عليهن القيام 

املرتيطة  التحديات  بها. وأُجريت تقييامت مؤخرا بشأن 

كينيا  املحلية يف  املجتمعات  تواجهها  التي  بالوقود والطاقة 

التقييامت  وميامنار والصومال وجنوب السودان. وقدمت هذه 

التي تستخدمها  الطهي  الوقود وتكنولوجيات  تحليال ألنواع 

األرس، فضال عن املخاطر املحددة التي تواجهها املرأة املسؤولة 

عن الطهي وجمع حطب الوقود وبيعه وإنتاج الفحم النبايت. 

النتائج تصميم الربامج املستهدفة التي تسعى إىل منع  وأثرت 

أو الحد من خطر التوتر والرصاع بني الطوائف عىل استخدام 

املوارد الطبيعية. ويف جنوب السودان، وزعت املنظمة 

ورشكاؤها أكرث من 10000 موقد فعال من حيث استهالك 

مت أدوات  الوقود، ودربت 820 امرأة عىل استخدامه. وُصمِّ

خط األساس والرصد لدعم الرشكاء املحليني يف تقييم اآلثار 

للمواقد. االجتامعية 

الحامية من العنف ضد املرأة 

العنف  يعترب  املنظمة،  فيها  تعمل  التي  البيئات  العديد من  يف 

الطوارئ  املرأة حقيقة منترشة ومستمرة. ومتيل حاالت  ضد 

انتشار  الغذايئ والفقر إىل زيادة  اإلنسانية وانعدام األمن 

العنف ضد املرأة، األمر الذي يقوض األمن الغذايئ األرسي 

الناجني عىل الصمود، مام  والوطني عن طريق الحد من قدرة 

يضعف قدرتهم عىل أن يصبحوا منتجني وأرباب أرس، وينشئ 

مفرغة. حلقة 

السياسات  ودعم  الفنية  التوجيهات  تقديم  يتم  كام 

التمييزية  واملامرسات  الترشيعات  إلغاء  بغرض  للحكومات 

ودمج املساواة بني الجنسني والعنف ضد املرأة يف املشاريع 

التابعة ملنظمة األغذية والزراعة  والربامج. وأدت نوادي دمييرتا 

3(، ومدارس تدريب املزارعني الشباب عىل  )انظر الفصل 

3(، والتدخالت اآلمنة إىل زيادة  الزراعة والحياة )انظر الفصل 

فرص حصول املرأة عىل املوارد والخدمات والحد من مخاطر 

ضدها. القائم  العنف 
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قصة من 
الميدان

قدرة المرأة 
على الصمود 
وريادة 
األعمال في 
الفلبين

عندما رضب إعصار هايان الفلبني يف 

ترشين الثاين/نوفمرب 2013، ترضر 

14.1 مليون شخص. وأدى ذلك إىل 

إلحاق أرضار جسيمة باملجتمعات 

الساحلية وبالقطاع الزراعي، مام هدد 

األمن الغذايئ الوطني وهدد بشدة 

سبل عيش العديد من صغار املزارعني 

وصيادي األسامك. وفقد الصيادون 

أصوال إنتاجية أساسية مثل القوارب 

ومعدات الصيد ومعدات ما بعد 

الصيد وترضرت أكرث من 44 مليون 

شجرة من أشجار جوز الهند. وتُرك 

الرجال والنساء يف مجتمعات الصيد 

واملجتمعات الزراعية بدون سبل 

لكسب املال وتوفري االحتياجات 

األساسية ألرسهم.

واستجابة لذلك، وضعت منظمة األغذية والزراعة 

خطة مدتها عامان، وهي برنامج إعصار هايان 

للطوارئ واإلنعاش وإعادة التأهيل، الذي طبق 

نهج املساءلة إزاء السكان املترضرين، ودمج 

قضايا املساواة بني الجنسني يف برامج الطوارئ. 

ويقر الربنامج بأن املرأة تتحمل العبء األكرب من 

اآلثار املدمرة لألزمات عىل نحو غري متناسب ألنها 

ال تتساوى يف الوصول إىل األصول واملهارات 

الالزمة لالستجابة لتلك اآلثار املدمرة واالزمات 

والتعايف منها. كام أنها أكرث عرضة للمخاطر إىل 

حد كبري بسبب األدوار التقليدية الجنسانية التي 

يُعهد بها إليها، إىل جانب انخفاض مركزها 

االجتامعي - االقتصادي، األمر الذي يؤدي بدوره 

إىل زيادة تعرضها للمخاطر البيئية.

وقدم هذا الربنامج مجموعة من أنشطة تنمية 

القدرات مبا يف ذلك التدريب عىل ريادة األعامل 

وتخطيط األعامل التجارية، وإضافة القيمة ألكرث 

من 23500 امرأة يف قطاعات جوز الهند واألرز 

والذرة ومصايد األسامك. واُستهدفت املرأة يف 

مجتمعات صيد األسامك عىل وجه التحديد ألنها 

غالبا ما تعترب مسؤولة عن أنشطة ما بعد الصيد. 

وتعلمت املرأة تنويع وزيادة دخلها بإنتاج 

منتجات جديدة. ومن خالل هذه األنشطة، 

أصبحت املرأة أحد عوامل اإلنعاش والقدرة عىل 

الصمود يف مجتمعاتها املحلية، وقادرة عىل 

استكشاف سبل العيش بخالف الصيد والزراعة، 

والتوسع يف أسواق أكرب. وكان لذلك أثر متكيني 

من خالل زيادة دخلها بشكل كبري وتقليل 

اعتامدها املايل عىل أفراد األرسة من الذكور.

ونجح الربنامج يف الجمع بني اإلغاثة يف حاالت 

الكوارث وتنمية سالسل القيمة بطريقة تراعي 

الفوارق بني الجنسني، مبا يف ذلك املرأة كرشيك 

وعامل من عوامل التغيري، وليست كضحية 

وحيدة لكارثة طبيعية.

»تعلمنا كيفية تجفيف األسماك 
والحبار بكفاءة أكبر عن طريق تقليل 
التلف والتخلص من النفايات بشكل 
سليم. كما تعلمنا ما هي كمية الملح 

الالزمة لتجنب التلف وكيفية صنع 
منتجات جديدة مثل أسماك 

التوسينو )السمك المعالج(. ونحن 
اآلن متفائلون بأننا نستطيع الحصول 
على دخل أفضل. لقد تعلمنا أال نعتمد 
كثيرا على أزواجنا وأن المرأة يمكن 

أن تساعد، وأصبحنا أكثر ثقة في 
القيام بذلك«.

 لويدا الغان من بارونغانان، باالوان
مستفيدة امراة 



الفلبين
امرأة من مجموعة صيادي 

األسامك تعرض األسامك التي 
قامت بصيدها.

© منظمة األغذية والزراعة
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ميثل تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع صميم عمل 

منظمة األغذية والزراعة. وعىل مدار السنوات السبعني املاضية، 

عملت املنظمة بجد ملساعدة املرأة والرجل يف املناطق الريفية 

والحرضية عىل الحصول عىل، وإنتاج، ما يكفي من الغذاء 

الجيد الالزم لحياتهم الصحية.

الفجوة  أن سد  املوجودة عىل  واألدلة  السابقة  التجارب  وتدل 

بني الجنسني يف الزراعة - من خالل ضامن املساواة يف 

املوارد والخدمات  األرايض واملياه وغريها من  الحصول عىل 

الريف.  سكان  عيش  لسبل  كبرية  مكاسب  سيولد   - اإلنتاجية 

الزراعة،  أكرب يف  بفعالية  املشاركة  املرأة يف  وسيساهم متكني 

كبريا يف  إسهاما  الرجال،  من  نظرائها  مثل  منتجة  تصبح  وأن 

عامال  املرأة  متكني  وميثل  الريفية.  والتنمية  الزراعة  تعزيز 

املال  بناء رأس  أساسيا يف رفاهية األطفال واألرس، وبالتايل، 

االقتصادية  التنمية  يف  واملساهمة  املقبلة  لألجيال  البرشي 

اإلنتاجية  زيادة  يجب  ذلك،  ولتحقيق  الطويل.  املدى  عىل 

كفاءة  أكرث  الغذائية  النظم  تصبح  أن  يجب  كام  الزراعية، 

الناس عىل مواجهة  ذاته قدرة  الوقت  تبني يف  وشمولية، وأن 

املنشأ.  والبرشية  الطبيعية  الكوارث  وكذلك  املناخ،  تغري 

يف  بالفعل  النتائج  هذه  والزراعة  األغذية  منظمة  وقدمت 

األغذية  )منظمة   2011-2010 للفرتة  والزراعة  األغذية  حالة 

.)2011 والزراعة، 

بني  املساواة  معالجة  كبريا يف  تقدما  املنظمة  وأحرزت 

األولوية يف  التدخل ذات  املرأة يف مجاالت  الجنسني ومتكني 

وكام  االسرتاتيجي.  اإلطار  مبوجب  الريفية  والتنمية  الزراعة 

العنان  بإطالق  ملتزمة  املنظمة  فإن  املنشور،  مبني يف هذا  هو 

معالجة  مع  الريفية  املناطق  يف  والرجل  املرأة  لقدرات 

تدعم  السبب،  ولهذا  والجوع.  للفقر  الجذرية  األسباب 

الجنسني من خالل  بني  املساواة  تعزيز  األعضاء يف  املنظمة 

االستنتاجات



االستنتاجات
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املجاالت  تحديد  طريق  وعن  وامليداين،  املعياري  عملها 

لتعزيز  وأدوات  منهجيات  ووضع  للتدخالت  األولوية  ذات 

قدراتهم.

األعضاء يف  املنظمة  الوطني مثال، ساعدت  الصعيد  وعىل 

األدلة  القامئة عىل  القانونية  السياسات واألطر  أطر  صياغة 

والتغذية  الغذايئ  األمن  بشأن  الجنساين  للمنظور  واملراعية 

بحثية  بأنشطة  الفقر. كام جرى االضطالع  والحد من 

للموارد  واملستدامة  الشاملة  اإلدارة  لتعزيز  وميدانية 

الزراعة  الطبيعية، السيام األرايض واملياه، مبا يتامىش مع 

املرأة من أن  املنظمة يف متكني  الذكية مناخيا. وساهمت 

والنظم  الريفية  املشاريع  ومتساويا يف  نشطا  تصبح رشيكا 

القيمة  زيادة مشاركتها يف سالسل  الغذائية، من خالل 

االجتامعية،  الحامية  برامج  وتقديم  الريفية  واملؤسسات 

اليومي من خالل تحسني املامرسات  والحد من عبء عملها 

تعزيز  بغرض  الدعم  تقديم  تم  كام  والتكنولوجيات. 

السياسات  وتنفيذ  تصميم  من خالل  الوطنية  القدرات 

الكوارث  الالزمة إلدارة مخاطر  والخطط  واالسرتاتيجيات 

الريفية  والنزاعات، األمر الذي أسهم يف تعزيز قدرة املرأة 

الصمود. الريفي عىل  والرجل 

بني  باملساواة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  وتقر 

وشامل  ومزدهر  عادل  عامل  إىل  للوصول  كأساس  الجنسني 

الريفية  املرأة  بتمكني  اإلقرار  تم  كام  ومستدام.  اجتامعيا 

أسايس  وكرشط  الشعوب  لرفاهية  بالنسبة  قوي  كمضاعف 

القضاء  مسألة  معالجة  يجب  ولذلك،  املستدامة.  للتنمية 

 %80 يعيش  حيث  الريفية،  املناطق  يف  والفقر  الجوع  عىل 

مستوى  عىل  التغذية  سوء  من  يعانون  والذين  الفقراء  من 

يف  لالستثامر  قوية  سياسية  إرادة  ذلك  ويتطلب  العامل. 

وصغار  الريفية  املرأة  وهي:  للتغيري  الرئيسية  العوامل 

الصيادين  وصغار  األرسيني  واملزارعني  املنتجني 

الطريقة  وبهذه  وغريهم.  والشباب  األصلية  واملجتمعات 

التنمية  أهداف  تحقيق  من  الدول  ستتمكن  فقط، 

الركب«  عن  بالتخلف  ألحد  تسمح  »ال  يف حني  املستدامة 

جامعي. بشكل  أهدافنا  وتلبي 

بورندي
مدارس املزارعني الحقلية - 

تدريب املدربني يف جيهانغا، 
بوجومبورا.

© منظمة األغذية والزراعة
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شكر وتقدير
لـ كوستاس جي.  العامة  املنشور تحت املسؤولية  أُعد هذا 

التنمية  إلدارة  )املؤقت(  املساعد  العام  املدير  ستاموليس، 

شعبة  مدير  نديسال،  وبريف  واالجتامعية،  االقتصادية 

ويف  )املؤقت(،  الريفية  واملؤسسات  االجتامعية  السياسات 

السياسات  موظفي  رئيس  لوب،  ريجينا  تنسيق  إطار 

وتعد  الشعبة.  نفس  يف  الجنساين  للمنظور  املراعية 

واسعة  تشاور  لعملية  نتيجة  املنشور  الواردة يف  املعلومات 

العاملني يف  الزمالء  املنظمة شملت  أنحاء  وشاملة يف جميع 

والُقطرية. اإلقليمية  املكاتب  ويف  املقر  شعب 

تم إعداد كل فصل من قبل كاتب رئييس من )ESP(، السيام 

صويف إيسنربغ، فالفيا غرايس، ليبور ستلوكال، فالنتينا 

فرانتيش، أونا موستاالمبي، بدعم ومساهمة من الفريق 

املعني باملساواة بني الجنسني. ونخص بتقديرنا كل من آشا 

براديل وفرانشيسكا دي ستيفانو وسوزان كاريا ومرييام 

كرونيسرت وسيلفيا ليهيل وأندريا لوسياين وكريستيان مونسيو 

ومارتا أوسوريو وهاجنالكابرتيكس وألياندرا صفا 

وإيالرياسيستو عىل تعليقاتهم وأفكارهم. وكتبت صويف 

المربت )ESP( قصص من امليدان عىل أساس الربامج أو 

املشاريع امليدانية الناجحة مع مدخالت من جانب الفريق 

املعني باملساواة بني الجنسني، خاصة كريستني ليجولت.

الجنسانية يف مقر  الشئون  تنسيق  أن نشكر جهات  ونود 

أساس خربتها  التي ساهمت عىل  والزراعة  األغذية  منظمة 

فرنانديز،  ويون  بامبيني،  برونا  السيام  نتائج،  وحققت 

وإليزابيتا  وإنديرا جويش، وأحمد رضا،  وجينيفر جي، 

كيارا  ثولسرتوب. وقدمت كل من  تاغليايت، وأندرياس 

مدخالت  سالفشيفسكا  وفانيا  كافريو  وكارلو  برونييل 

الجنس  املصنفة حسب  بالبيانات  املتصل  العمل  عن  موضوعية 

الجنسانية. واإلحصاءات 

املساواة بني  اإلقليميني يف قضايا  الخرباء  إىل  بالشكر  ونتوجه 

مارتيني،  ومليكا  بريتو،  وكلوديا  دونوادورازاكوفا،  الجنسني: 

الذين ساهموا يف نرش  وتاكوندياي، وكالرا بارك وفرقهم 

القطرية  الحالة  ودراسات  الصلة  ذات  اإلقليمية  املعلومات 

الجنسانية  الشئون  تنسيق  ُجمعت من خالل دعم جهات  التي 

الالمركزية. املكاتب  يف 

امتنانه  الجنسني عن  بني  باملساواة  املعني  الفريق  ويعرب 

االقتصادية واالجتامعية  الشؤون  إدارة  ملا قدمه فريق  البالغ 

)بوبكربنبالسن وبيرتو جيناري وآنا الريت وروب فوس( من 

االسرتاتيجي  الربنامج  لقادة  أيضا  وامتنانه  واستجابة،  رؤى 

كامبانهوال،  وكاليتون  كالنز،  وكاريل  بورغون،  )دومينيك 

املدير  ومكتب  وفرقهم،  موريسون(  وجيمي  دافيس  بنيامني 

االسرتاتيجية  ومكتب  سو  وكومبا  كامييهارا  العام، السيام 

بويد هايت  املوارد، السيام  والتخطيط وإدارة 

ومينادوالتشاهي.

وأخريا نود أن نشكر صويف إيسنربغ )ESP( ولني هانت 

الفني واملشورة  الدعم  آرترش عن  للتحرير، وميلينا   )OCCP(

عن  وفابريزيوبوزييل  بورفيدو  وأنطونيال  الورقة،  بنرش  املتعلقة 

الغالف. وتصميم  التخطيط 

بني  تشاركيا  جهدا  بالفعل  املنشور  هذا  اعداد  كان  لقد 

املراعية  العمل  روح  متاما  يعكس  ما  وهو  الُشعب، 

املنظمة. يف  الجنسانية  لالعتبارات 







تعترف منظمة األغذية والزراعة بإمكانات المرأة والرجل في المناطق الريفية في تحقيق 

األمن الغذائي وتحسين التغذية، وتلتزم  بالتغلب على مسألة عدم المساواة بين 

الجنسين بما يتماشى مع التعهد »بعدم السماح ألحد بالتخلف عن الركب«، األمر الذي 

يعد من صميم أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ويوضح هذا المنشور العمل المتسق والمستدام الذي تقوم به منظمة األغذية 

والزراعة  ألجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وهما من صميم عمل 

المنظمة للقضاء على الجوع والفقر في المناطق الريفية. ويسلط كل فصل الضوء على 

أهمية العمل المعني بالمساواة بين الجنسين لتحقيق األهداف االستراتيجية 

للمنظمة، ويصف النتائج الرئيسية التي تحققت، ويعرض األنشطة المنفذة على 

الصعيدين الُقطري والدولي. وتُظهر قصص من الميدان أثر عمل المنظمة على 

المستفيدين، وتسلط الضوء على النجاحات واألفكار الهامة المكتسبة.
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