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بشذن   مذن الغذذائي العذاملياألا ملنتذدى جلنذة إعذداد   األمن الغذذائي العذامليّدم هذا التقرير فريق املهام التقين الذي عينته جلنة ق
يتذنل  مذن خذ اء هذو و  ،األمذن الغذذائي العذامليدعم فريق املهام أمانة جلنذة توالتغذية. و  األمن الغذائيمتكني املرأة يف سياق 

، والصذذندوق الذذدوت للتنميذذة الزراعيذذة، و ليذذة األغذيذذة العذذاملي، وبرنذذام  لألغذيذذة والزراعذذة األمذذم املتحذذدة مذذن منظمذذةتقنيذذني 
، واللجنذذة الدائمذذة املعنيذذة األمذذن الغذذذائي العذذامليللجنذذة  القطذذاع اصذذا ، و ليذذة األمذذن الغذذذائي العذذامليتمذذع املذذدن للجنذذة اجمل

للمرأة، وشبكة روما املعنية باملسذائل اجلنسذانية. وتعكذآل اءراء  األمم املتحدة، وهيئة األمم املتحدةبالتغذية التابعة ملنظومة 
فريذذق املهذذام، لكنهذذا ال تعذذ  بال ذذرورة عذذن حبثهذذا لتقريذذر وجهذذات نظذذر بتلفذذة بشذذن  الق ذذايا الذذيت عذذرع عنهذذا يف هذذذا ايالذذيت 

 مؤسساهتم و لياهتم.
 

 المقدمة -أوًل 
 
 األمذن الغذذائيلتحقيق  األمن الغذائي العامليرؤية جلنة  يفاملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عنصرا  حموريا  إ   -1

 يف املنذذاطقت التغذيذذة ونيسذذني اإلنتاجيذذة الزراعيذذة وإدارة املذذوارد الطبيعيذذة ونيسذذني حيذذاة السذذكا  رفذذع مسذذتوياعذذ  للجميذذع 
 اجتماعي ذاو  اقتصذادي االريفية مبشاركة كاملة ومنصذفة يف عمليذة صذنع القذرار. فبذدو  املسذاواة بذني اجلنسذني ومتكذني املذرأة الريفيذة 

 .األمن الغذائي، لن يتحقق سياسي او
 
لألمذذم أهذذداف التنميذذة املسذذتدامة صذذريو عذذ  كافذذة واضذذو و يذذز علذذى املسذذاواة بذذني اجلنسذذني ومتكذذني املذذرأة إ  الرتك -2

مذن أهذداف التنميذة املسذتدامة إىل نيقيذق املسذاواة بذني اجلنسذني ومتكذني  يذع  5يسعى اهلذدف  -، كهدف مستقل املتحدة
 صلة. اذ امقصد   30ه ما ينوف على يتناول  يع اهداف يتخلل األكموضوع   أي  او  –النساء والفتيات 

 
املسذاواة بذني اجلنسذذني أسذار ضذذروري لعذاس عذذادل وسذلمي ومزدهذر ومسذذتدام، كمذا أحذذا حذق أساسذذي مذن حقذذوق  -3

 متكني املرأة يلعب اإلنسا . و 
م
لتنمية املستدامة. وال ميكن من شروط ا أساسي ا شرط ايشكل لرفاه و يف اقوي ال اع  دور امل

. احملليذذذة تلقذذذى الذذذدعم الكامذذذل مذذذن  تمعاهتذذذاكانذذذد تيذذذات الكاملذذذة للمذذذرأة إال إذا كانذذذد تغذذذذيتها جيذذذدة و اإلمكانأ  تنطلذذذق 
يف  20مذن  ،تفاوت كبري عذ  األقذاليمبالنامية،  يف البلدا القوى العاملة الزراعية  يف املائة من 43وتشكل النساء ما معدله 

اإلقليمذي ودو  التفذاوت ورغذم هذذا  1أو أكثر يف أجزاء مذن  سذيا وأفريقيذا. ئةيف املا 50إىل  أو أقل يف أمريكا الالتينية املائة
 وعاجلن يعانو  مميف املائة  60العاس. ومع ذلك، تشري التقديرات أ  ع  يف الزراعة  أساسي ا إسهام ااإلقليمي، تسهم املرأة 

 2زمن يف العاس هم من النساء والفتيات.امل
 
أكذذ  مذذن الرجذذل فيمذذا يتعلذذق باحلصذذول علذذى األراضذذي واأل ذذدة وميذذاه  ا يذذع األقذذاليم قيذذود   تواجذذه املذذرأة الريفيذذة يف -4
املنتجات أسواق الوصول إىل واصدمات اإلرشادية واحملاصيل النقدية املرحبة و  قروضلري والبذور والتكنولوجيا واألدوات والا

تكذذو  مسذذؤولة عذذن معظذذم أعمذذال  إىل أ العمذذل الريفيذذة ومتيذذل  مذذا تعذذان املذذرأة التمييذذز يف أسذذواق اواملؤسسذذات الريفيذذة. وكثذذري  
علذذى املسذذا ة يف هتا أسذذرها املعيشذذية و تمعاهتذذا احملليذذة. ويعذذوق كذذل ذلذذك بشذذكل كبذذري قذذدر يف الرعايذذة غذذري املدفوعذذة األجذذر 
 اإلنتاج الزراعي والتنمية الريفية.

 
                                                           

1 35p. . e.pdf 4040i-/a3/http://www.fao.org. State of Food and Agriculture 2014FAO,  
2 0-2020-2015-policy-gender-wfp-2015/content/https://www.wfp.org 2020-2015 licyGender Po 2015WFP,  
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علذذى املذذوارد اإلنتاجيذذة واملاليذذة  احصذذوهلإمكانذذات جذذل مذذع الر تتسذذاوى تبذذني البحذذوه أنذذه عنذذدما يذذتم متكذذني املذذرأة و  -5
ري يف عذدد الفقذراء واجليذاع. تذاج الزراعذي واافذاض كبذدة يف اإلنذلذك ييذافإنذه تذنجم عذن وفر  الدخل والتعليم واصدمات، 

يف األسذذرة ة، األغذيذذارد، وخاصذذة صذذيا املذذو نيتذذؤثر علذذى م فيهذذا أ  تحكتذذى املذذوارد و علذذة الذذيت نيصذذل نذذتمكللمذذرأة املوميكذذن 
 . يعا ةفراد األسر ألذوية غى النتائ  الصحية والتاملعيشية، ما يعود بالنفع عل

 
الذدورة  ة" الذيت أقذرت يفاألمذن الغذذائي والتغذيذجلنسذني و املسذاواة بذني ان  "ة إىل التوصيات السياساتية بشذباإلضاف -6

بشذن  املسذاواة  األمذن الغذذائي العذامليعكآل عمذل جلنذة يذن 2011،3 يف عذامغذذائي العذاملي ن اللثالثذني للجنذة األمذاالسابعة و 
السياسذات: "اصطذوط التوجيهيذة الطوعيذة بشذن  احلوكمذة املسذؤولة حليذاية تالقذي بني اجلنسذني يف بتلذ  املنتجذات املتعلقذة ب

سذؤولة يف الزراعذة اصاصذة باالسذتثمارات امل األمذن الغذذائي العذاملي"مبذاد  جلنذة يف ؛ و 4األراضي ومصايد األ اك والغابات"
االسذتثمارات يف تتعهذد ضذما  أ  إىل يسذعى هذو ، املبدأ الثالث هذو املسذاواة بذني اجلنسذني ومتكذني املذرأة، و 5ونظم األغذية"

. أمذذا األدوات السياسذذاتية األخذذرى الذذيت ولذذد املنظذذور بالرعايذذة الزراعذذة والذذنظم الغذائيذذة املسذذاواة بذذني اجلنسذذني ومتكذذني املذذرأة
، وتوصذيات جلنذة 6والتغذيذة يف ظذل األيمذات املمتذدة" بشذن  األمذن الغذذائي األمذن الغذذائي"إطار عمل جلنذة  يهفاجلنسان 

، وكذذذذلك تقذذذارير فريذذذق اصذذذ اء الرفيذذذع املسذذذتوى ووثذذذائق 7بشذذذن  ربذذذب أصذذذحاع احليذذذايات الصذذذغرية باألسذذذواق األمذذذن الغذذذذائي
و"الفاقذد  ،8والتغذيذة" األمذن الغذذائيمذن أجذل  عنذوا  "امليذاهلذد اليت مح األمن الغذائي العامليالتوصيات السياساتية للجنة 

والتغذيذة: أي  األمن الغذائياملستدامة لتحقيق  التنمية الزراعية، و"9واملهدر من األغذية يف سياق النظم الغذائية املستدامة"
 10أدوار للثروة احليوانية؟

 
األمذن ، وافقذد جلنذة 2017-2016للفذرتة  ن الغذذائي العذاملياألمذاملتعدد السنوات للجنة  برنام  العملبعد إقرار  -7

التحذذديات املتبقيذذة يف  ذذال لبحذذث والتغذيذذة " األمذذن الغذذذائيمتكذذني املذذرأة يف سذذياق  عذذنعلذذى عقذذد منتذذدى  الغذذذائي العذذاملي
 ةقطذذذذذذاع الزراعذذذذذذواملسذذذذذذاعدة علذذذذذذى تعزيذذذذذذز فهذذذذذذم مشذذذذذذرتك لكيفيذذذذذذة تطذذذذذذّور هذذذذذذذه الق ذذذذذذايا يف للمذذذذذذرأة التمكذذذذذذني االقتصذذذذذذادي 

 11الزراعية". واألغذية
األمذن الغذذائي املتعدد السنوات، وكذلك املدخالت اإلضافية من مكتب جلنذة  برنام  العملمع توجيهات  امتشي   -8

 بشذذن "املنتذذدى  ،النذذاجم عذذن هذذذه التوجيهذذات واملذذدخالتتوقذذع مذذن املنتذذدى ، يم ة التابعذذة للجنذذةاالستشذذاريموعذذة واجمل العذذاملي
 أ  يؤدي إىل نيديد: ،بذذ "املنتدى"( ما يلي يفإليه )املشار  "والتغذية األمن الغذائي يف سياقاملرأة متكني 
 

  األمذن ونيقيق املساواة بذني اجلنسذني يف سذياق  اقتصادي االتحديات والثغرات واحلواجز اليت تعرقل تقدم متكني املرأة
 والتغذية؛ الغذائي

                                                           
3 e.pdf040av-/a3/http://www.fao.org 
4 e.pd2801e/i2801/i016http://www.fao.org/docrep/ رجال والنساءتقين "حوكمة األراضي للية بالدليل الاستكملد اصطوط التوجيهية الطوع "

نظر ا ،ن االطالعملزيد م .جلنسني افيما بنيمتكافئة حوكمة ألراضي اي يركز على حوكمة ة ، والذه منظمة األغذية والزراعتالذي وضع
hhttp://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf 

5 e.pdf866au-/a3http://www.fao.org/  
6 e.pdf852bc-/a3http://www.fao.org/ 
7 e.pdf853bq-/a3http://www.fao.org/  
8 e.pdf046av-/a3http://www.fao.org/  
9 e.pdf037av-/a3http://www.fao.org/ 

10 pdfe.854bq-/a3http://www.fao.org/ 
11 e.pdf317mo-/a3http://www.fao.org/   (31-30)الفقرتا 

http://www.fao.org/docrep/016/i2801e/i2801e.pd
http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3114e.pdf
http://www.fao.org/3/a-au866e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bc852e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av046e.pdf
http://www.fao.org/3/a-av037e.pdf
http://www.fao.org/3/a-bq854e.pdf
http://www.fao.org/3/a-mo317e.pdf
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 وكذذذذذلك رتاتيجيات والذذذذنه  القانونيذذذذة والسياسذذذذاتية القائمذذذذة، اصذذذذ ات واملمارسذذذذات اجليذذذذدة يف تنفيذذذذذ األطذذذذر واالسذذذذ
يف متكذني بذذلك تسذاهم فالزراعيذة، -/األغذيذةقطذاع الزراعةوات بذني اجلنسذني يف املبادرات العمليذة الذيت تعذال الفجذ

 ا؛املرأة اقتصادي  
  املذرأة واملسذاواة بذني اجلنسذني يف وحقذوق  اقتصذادي اتعزيذز متكذني املذرأة ل األمن الغذذائي العذاملياصطوات التالية للجنة

السياسذذذات تطذذذوير نتذذذائ  املنتذذذدى يف  ذذذّمن والتغذيذذذة. وعلذذذى وجذذذه اصصذذذو ، كيذذذ  ستم  األمذذذن الغذذذذائيسذذذياق 
  ا، مذذذع االخذذذذ باحلسذذذبا  أ  متكذذذني املذذذرأة واملسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني شذذذرطاألمذذذن الغذذذذائي العذذذاملياملسذذذتقبلية للجنذذذة 

 غذوي جلميع األشخا .والت األمن الغذائي  لتحقيق امسبق
 
يعكذذآل هيكذذل وثيقذذة املعلومذذات األساسذذية هذذذه النتذذائ  املتوقعذذة أعذذاله ويسذذعى إىل دعذذم مناقشذذات املنتذذدى مذذن  -9

( 2معاجلتهذذا )الفصذذل كذذن مي ( واسذذتعراض مواضذذيعي للتحذذديات وأمثلذذة عذذن كيذذ 1خذذالل تقذذدي نيليذذل للسذذياق )الفصذذل 
 (.3)الفصل  رئيسيةالسياساتية العتبارات الدرور واالو 
 

 تحليل السياق: التمكين القتصادي للمرأة -اثانيً 
 الغذائية-والزراعة قطاع الزراعةفي 

 
 والتحديات الناشئةالقائمة المستمرة الحواجز  -ألف

 التي تواجه التمكين القتصادي للمرأة
 

اذ خيذارات اسذرتاتيجية حياتيذة التمكني، مبعناه األوسذع، هذو توسذيع حريذة االختيذار والعمذل وقذدرة النذار علذى ا ذ -10
املذوارد والقذرارات يف علذى الذتحكم وقدرتذه وهذا يعين ييادة سلطة املذرء 12حمرومني فيه من هذه القدرة.ا سابق  يف سياق كانوا 

 13يكتسبو  سيطرة أك  على حياهتم. مإحخيارات حقيقية، فا اذ ميارر النار إذ اليت تؤثر على حياته. و 

 
كتسذذب تحياهتذذا و يف علذذى السذذلطة الذذيت تتذذيو هلذذا الذذتحكم مذذن خالهلذذا هذذو العمليذذة الذذيت نيصذذل املذذرأة  متكذذني املذذرأة -11

مبفهذذذوم االسذذذتقالل الذذذذايت، الذذذذي يشذذذري اىل  اا وثيق ذذذويذذذرتبب هذذذذا املفهذذذوم ارتباط ذذذ 14القذذذدرة علذذذى ا ذذذاذ خيذذذارات اسذذذرتاتيجية.
لوضذذع هذذذه القذذرارات املالئمذذة وحلياهتذذا، وهتيئذذة الظذذروف امذذتالك كذذل امذذرأة السذذلطة والقذذدرة علذذى ا ذذاذ قذذرارات خاصذذة هبذذا 

 15التنفيذ. موضع

وا ذذاذ ، هنذذاك ةسذذة عناصذذر لتمكذذني املذذرأة: إحسذذار املذذرأة بقيمذذة الذذذات؛ وحقهذذا يف نيديذذد لألمذذم املتحذذدةا وفق ذذ -12
 حياهتذذا، داخذل املنذذزل كذو  هلذذا القذدرة علذذى الذتحكم يفتخياراهتذا؛ وحقهذا يف احلصذذول علذى الفذذر  واملذوارد؛ وحقهذذا يف أ  

                                                           
12  Discussing Women’s.” In measurement of women’s empowerment. “Reflections on the 2001Kabeer, Naila. 

Empowerment-Theory and Practice. Sida Studies No. 3. Novum Grafiska AB: Stockholm. 
Training of trainers. advisory services sensitive rural-Developing capacities in gender قريبذا .  سيصذدر، منظمذة األغذيذة والزراعذة 13

manual. Rome 
14 Gender Equality. . ion ResultsFood Security and Nutrit Policies for Better Strengthening Sector. 2017FAO. 

http://www.fao.org/3/a-i7218e.pdf 
 تقرير خطي ءلية اجملتمع املدن للجنة الغذاء العاملي 15
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وفذذر وخارجذذه علذذى حذذد سذذواء؛ وقذذدرهتا علذذى التذذنثري يف اتذذاه التغيذذري االجتمذذاعي السذذتحداه نظذذام اجتمذذاعي واقتصذذادي أ
فقذذب حصذذوهلا علذذى قذذدرات متسذذاوية  لذذيآلحيذذتم املذذرأة  أ  متكذذني ا، علذذى املسذذتويني الذذوطين والذذدوت. وهذذذا يعذذين ضذذمن  عذذدال  
أ  متتلك مذن القذوة  أي  ابل األرض والعمالة(، كفر  )الوارد و املإمكانية احلصول على كافؤ على تالتعليم والصحة( و ك)

 16نها من استخدام هذه احلقوق والقدرات واملوارد والفر  ال اذ خيارات وقرارات اسرتاتيجية.كّ ما مي
 

وييذذادة فذذر  احلصذذول علذذى الذذوعي وبنذذاء الثقذذة بذذالنفآل وتوسذذيع اصيذذارات رفذذع سذذوية ، ينطذذوي التمكذذني علذذى لذذذا -13
املذوارد والسذيطرة عليهذا وا ذاذ إجذراءات لتحويذل اهلياكذل واملؤسسذات الذيت تعذزي وتذدي التمييذز بذني اجلنسذني وعذدم املسذاواة. 

، ال ميكذن وعذالوة علذى ذلذكيف تغيري العالقات بني اجلنسني لتعزيز قدرة املرأة على تشكيل حياهتا.  أي  اويتمثل التمكني 
إىل التمكذني علذى النظر . وال ينبغي وينخرطوا فيها الرجال يف عملية التغيريأ  يشرتك كني املرأة يف فراغ؛ إذ ينبغي نيقيق مت

 17.اتلقائي   خسائر للرجل اضمن  تشّكل املكاسب اليت نيققها املرأة ، مبعىن أ  أنه لعبة حصيلتها صفر
 

 ه أو خياراهتذاعلذى متكذني نفسذه أو نفسذها ال ذاذ خياراتذ قذادرهذو الالفرد وحذده فذال ميكن ألحد أ  ميكِّذن  خذر؛  -14
ز التمكذني الذذايت لألفذراد يذتعز تسذتطيع العمليذات الذيت ميكن أ  تدعم املؤسسات غري أ  . أو خلدها التعبري عما يف خلدهو 

متكنهذا مذن أ  ا وأولوياهتذا و اإلفصاح عن احتياجاهتا تعزيز متكني املرأة أ  تّيسر هل الرامية إىلأو اجملموعات. وينبغي للتدابري 
 18تعزيز هذه املصاحل واالحتياجات. بدور نشب يفتقوم 

 الحواجز القائمة المستمرة

ذذايف  يذذع أءذذاء العذذاس، ال يذذزال عذذدم املسذذاواة بذذني اجلنسذذني  -15 مبذذا يف ذلذذك يف البلذذدا  الذذيت تمذذدعى  -ا مسذذتمر   قائم 
التقذذدم يف الق ذذاء علذذى اجلذذوع مذذا يف األمذذر أ  . وأهذذم كلهذذا  سذذتدامةأهذذداف التنميذذة امل عذذ مذذا يقذذوض التقذذدم  -"متقدمذذة" 
 19بتحقيذق املسذاواة بذني اجلنسذني ومتكذني املذرأة. وثيق ذا ارتباط ذايذرتبب ، 2030يف صميم خطة التنميذة املسذتدامة وهو والفقر، 

تعيذق كمذا الغذائية حقوقها اإلنسذانية،  -عاملة يف قطاع الزراعة والزراعةاحلواجز اليت تواجهها املرأة الوهن ويف هذا السياق، ت
ا علذى نيقيذق األمذن الغذذائي للمذرأة. تذؤثر سذلب  و  20،يف املائذة 30إىل  20اإلنتاجية الزراعية على املستوى العذاملي مبذا يقذدر بذذذ 

علذى  اثر سذلب  يذؤ  اقتصذادي اأ  عذدم متكذني املذرأة إذ سلبية على مستوى األسرة املعيشذية، الثار يف اءوتساهم احلواجز نفسها 
انعذدام األمذن الغذذائي  هايسذودأوضذاع  أسذريةويساهم يف إبقاء األسذر املعيشذية  21،صحة وتغذية أطفاهلاصحتها وتغذيتها و 
 وسوء التغذية.

 

                                                           
16 /popin/unfpa/taskforce/guide/iatfwemp.gdl.htmlhttp://www.un.org 
17 glossary UN Women online  

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder 
18 glossary UN Women online  

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder 
19 ok. Washington, D.C., and . Gender and food security. In: Gender in agriculture sourcebo2009World Bank, FAO & IFAD. 

World Bank; Asian Development Bank. 2013. Gender equality and food security—women’s empowerment as a tool against 
hunger. Mandaluyong City, Philippines: Asian Development Bank  

 . روما، منظمة األغذية والزراعة2011-2010 حالة األغذية والزراعة .2011 ،منظمة األغذية والزراعة 20
21 . Women's empowerment and nutrition: an evidence review.2013Van den Bold, M., A.R. Quisumbing & S. Gillespie.  

IFPRI Discussion Paper 01294. Washington D.C., IFPRI 

https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=E&sortkey=&sortorder
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 22صذميم عذدم املسذاواة بذني اجلنسذني. تكمن األعراف واملمارسات واألدوار االجتماعية التمييزية بني اجلنسذني يف -16
العمذذل بذذنجر  توييذذع- راسذذخة علذذى وجذذه اصصذذو  يف السذذياقات الريفيذذة مذذا تكذذو   كثذذري اوهذذي   –اف هذذذه األعذذر صذذوغ وت

دفوعذة املغذري متناسذب مذن وقتهذا علذى أنشذطة الرعايذة غذري  ااملرأة يف كثري من األحيا  قدر   تنفقفبني اجلنسني )وبدو  أجر 
الثقذذة ات يذذإمكانوهن نتاجيذذة والوصذذول إىل األسذذواق؛ وتذذحصذذول املذذرأة علذذى األصذذول واملذذوارد اإل يذذةإمكانمذذن  ونيذذدّ  ؛األجذذر(
 .لديها القيادية تاقدر البالنفآل و 

 
مكا  الوصذول إللمزيد من احلرما  بسبب األمناط اجلنسانية لتتعرض العامالت يف قطاع الزراعة والزراعة الغذائية  -17

عذذالوة علذذى  23ى التذذدريب ومحايذذة األمومذذة.( وعلذذ1نظذذر اإلطذذار ااصذذدمات املاليذذة )كإىل األسذذواق واحلصذذول علذذى خذذدمات  
مذذن فذذر   يف منظمذذات املذذزارعني ويف عمليذذات صذذنع القذذرار علذذى  يذذع املسذذتوياتللمذذرأة التمثيذذل غذذري املتكذذاف  حيذذّد ذلذذك، 

مذذن  كثذذريكمذذا يف  تعزيذذز حقذذوق املذذرأة،  ببسذذبب االفتقذذار إىل االلتذذزام السياسذذي  حمذذدود االتقذذدم وال يذذزال . الذذدفاع عذذن حقوقهذذا
 أي  ذا صيا املوارد للفئات واملنظمات واحلركات املكرسة لتعزيز حقذوق املذرأة. وقذد أسذهم ذلذك ألحيا  بسبب حمدودية ا

يف مقاضذذاة واضذذطهاد القيذذادات ا يذذاد  دي اأشذذكال العنذذ . ومذذن املثذذري للقلذذق أ  هنذذاك كافذذة يف اإلخفذذاق يف محايذذة املذذرأة مذذن  
 24 اجلنسني.النسائية اليت تعمل على تعزيز املساواة بني

  

                                                           
" األبعذذاد اجلنسذذانية للزراعذذة والعمالذذة الريفيذذة: مسذذارات  .2010 منظمذذة العمذذل الدوليذذة،الزراعيذذة، منظمذذة األغذيذذة والزراعذذة، الصذذندوق الذذدوت للتنميذذة  22

 منظمة األغذية والزراعة ،روما ،متباينة للخروج من الفقر"
23 : Agriculture for Development. Washington D.C., World Bank2008. World Development Report 2007World Bank.    
ييذذادة عذذن عذذدد حذذاالت القتذذل املبلذذ  عنهذذا يف السذذنة  2016يف عذذام  Front Line Defendersعذذدد عمليذذات قتذذل القياديذذات الالئذذي أبلذذ  عذذنهن إىل  24

 .حقوق السكا  األصليني والبيئةعن يف الدفاع عن األرض و  نعمليأربعة منهن كا  ا،  بلد   25من القيادات النسائية يف  281السابقة. وقد اغتيل 
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 صغر في كارناتاكا في الهندمتناهي ال: نضال المرأة ضد المديونية الناجمة عن الجفاف وشركات التمويل ال1اإلطار 
 

ة اهلند، حيذث تشذكل النسذاء غالبيذبعامالت يف املزارع( يف مقاطعة هافريي يف كارناتاكا الزارعات و املتوثق دراسة احلالة هذه تارع النساء الريفيات )
 يف املائة من األرض. 20ال ميلكن سوى  هنالقوى العاملة الزراعية، لكن

 
يذذذتمكن املزارعذذذو  احملليذذذو  مذذذن تسذذذديد القذذذروض ال الذذذذي أدى إىل فشذذذل كبذذذري يف احملاصذذذيل، و ومذذذع اجلفذذذاف املسذذذتمر منذذذذ أكثذذذر مذذذن عقذذذد مذذذن الذذذزمن 

ن إطذذالق  موعذذات املسذذاعدة الذاتيذذة النسذذائية الذذيت ترعاهذذا احلكومذذة، هبذذذدف الصذذغر العاملذذة يف املنطقذذة. وعلذذى الذذرغم مذذاملتنذذاهي ملنظمذذات التمويذذل 
شركات التمويل اليت تنتهجها تتصدى للتكتيكات العدوانية فيما املديونية، صارع ال تزال يف هافريي تإحا ف ،املساعدة على نيسني أوضاع املرأة املالية

نسذاء مذن أجذزاء بتلفذة مذن املنطقذة عذن ، إذ تفيذد تنتشر يف  يع أءاء واليذة كارناتاكذابل إحا ، هافرييعلى هذه التجربة وال تقتصر الصغر.  اهياملتن
 دراسة حالة واحدة حمددة.غري هافريي وليسد تارع مماثلة. 

 
 :انظرملزيد من املعلومات، 

 LVC.pdf-KRRS-study-Case-for-content/uploads/2017/01/Proposal-http://www.csm4cfs.org/wp  
 
 الغذائية والتحديات الناشئة-الزراعةوجهات العالمية لتمكين المرأة في قطاع الزراعة و تال
 

 ااالسذتثمار اصذا  يف الزراعذة فرص ذع ة وتوّسذوتزايذد الطلذب علذى األغذيذاألعلذى والذدخول  احل ذرييهي  التوسذع  -18
خاصذة  -الديناميذة ارتفاع نظم الزراعة الغذائية. ويتيو تزايد التواصل و ع  اقتصادية جديدة لبعض اجلهات الفاعلة العاملة 

يذايات ألصذحاع احل اأوسذع نطاق ذو جديذدة  افرص ذ -تذوفري اصذدمات لمنو املد  الوسيطة كمراكز للوصول إىل األسذواق و ع  
ؤكذد أ  املذرأة ستسذتفيد مذن مع أنه لذيآل مذن املجديدة،  انية والدولية. وقد يوفر ذلك فرص  الصغرية يف األسواق احمللية والوط

يف سذذياق انتشذذار عذذدم املسذذاواة بذذني اجلنسذذني علذذى نطذذاق واسذذع ومسذذتمر ويف غيذذاع تذذدابري ملعاجلذذة هذذذه الق ذذايا. ذلذذك 
يف األمذذذن  رئيسذذذي ا دور اكبذذذري تذذذؤدي   األسذذذواق احملليذذذة وغذذذري الر يذذذة ال تذذذزال إىل حذذذدّ  أ إدراك الوقذذذد نفسذذذه، مذذذن املهذذذم  ويف

يشذذكلو  جهذذات فاعلذذة صذذغرية النطذذاق يف الذذنظم الغذائيذذة. ويف ضذذوء ممذذن الغذذذائي وسذذبل العذذيي ألغلبيذذة النسذذاء والرجذذال 
 اجلهات الفاعلة الصذغرية النطذاق، وكثذرير  ذلك، من املؤس  أ  السياسات واللوائو التنظيمية متّيز يف كثري من األحيا  ضد

 منها من النساء.
 

يف بذني اجلنسذني يف أعبذاء العمذل املنزليذة و  اتغري مدفوعذة األجذر، بذالنظر إىل التفاوتذ أعماال   املرأةو أ  تؤدي رجّ ي -19
مذذا تتعذذرض املذذرأة  اكثذذري  ، بسذذبب األمنذذاط اجلنسذذانية يف مكذذا  العمذذل،  علذذى ءذذو شذذبيهالوصذذول إىل أسذذواق العمذذل الر يذذة. و 

أ  بعض االستثمارات الزراعية الواسعة النطاق ا تبنّي من أ  هناك باوف ممالحظة ومن اجلدير بامل 25للتمييز واالستغالل.
علذى سذبل عذيي املذرأة وفذر  عملهذا  اؤثر سذلب  يذ -ما تؤدي إىل نقل حقوق احليذاية إىل جهذات فاعلذة خاصذة  كثري االيت   -

ى املذذوارد الطبيعيذذة والذذنظم الغذائيذذة والذذتحكم فيهذذا، مذذا يذذؤدي إىل هجذذرة قسذذرية وإىل تفذذاقم األحذذوال علذذ اوإمكانيذذة حصذذوهل
التغذذريات يف حيذذاية األراضذذي ويف خطذذب  ةجهذذاو مالنسذذاء يف  يذذع أءذذاء العذذاس يف  سذذر مذذا  كثذذري ااملعيشذذية للمذذرأة. هكذذذا،  

 (.2املثال يف اإلطار  انظر) التقليدية لألراضي ات امللكيةسندإصدار واسعة النطاق ومن خالل برام  الالتنمية الريفية 
  

                                                           
" األبعذذاد اجلنسذذانية للزراعذذة والعمالذذة الريفيذذة: مسذذارات  .2010 منظمذذة العمذذل الدوليذذة،منظمذذة األغذيذذة والزراعذذة، الصذذندوق الذذدوت للتنميذذة الزراعيذذة،  25

 منظمة األغذية والزراعة ،روما ،متباينة للخروج من الفقر"

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/Proposal-for-Case-study-KRRS-LVC.pdf
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 باااااالينكو مااااونتي أوساااااكورو لااااا حالااااة مجلااااا  المجتماااا  المحلاااااي -: حصااااول المااااارأة علااااب الماااااوارد الطبيعيااااة والاااااتحكم فيهااااا 2اإلطااااار 
Palenque Monte Oscuro كولومبيا  في 

 
أسذرة مذن  50يف كولومبيذا، مذن  ,Puerto Tejada Caucaواقذع يف بلذدة بويرتذو تيخذادا كاوكذا ال ،بالينكو مونيت أوسذكورولذ يتنل   لآل اجملتمع احمللي 

ا(. وتواجه هذه األسر انتهاكات حلقها يف الغذذاء بسذبب القيذود علذى حصذوهلا علذى األراضذي الذيت تفرضذها مشذاريع شخص   340أصل أفريقي )حوات 
متارر  -ولديه جذور قوية يف املنطقة  ار. واجملتمع احمللي ريفي تقليدي  الزراعية لقصب السك-ناعةبتوسيع قطاع الص امنائية واسعة النطاق تتعلق أساس  إ

وأنشطة إنتاجية هتدف إىل نيقيق استدامة ذاتية إلمدادات األغذية أصبو من الصعب االسذتمرار فيهذا يف هذذا  -من خالل امللكية اجلماعية لألرض 
بسذذبب عذذدم وجذذود ضذذمانات إلنتذذاجهن الزراعذذي ويراعذذة أغذيذذة  نسذذاء  األغذيذذة والتغذيذذة الكذذافيتني للاحلذذق يف ضذذع ، علذذى وجذذه اصصذذو و السذذياق. 

هنذاك سذندات ملكيذة فرديذة أو  اعيذة لألراضذي. وال تذوفر الدولذة أي محايذة تكفذل النسذاء كافية بالبذور اليت يف حويهتن. ويف الوقد نفسه، ال متلذك 
ذذ النسذذاءا نقذذل املعرفذذة التقليديذذة، الذذيت نيذذتف  هبذذ مذذا اليذذة املقذذدرة النسذذاء مذذن البقذذاء ثقذذافتهن للخطذذر. وعذذالوة علذذى ذلذذك، ال متلذذك لذذذا يتعذذرض ، و اأساس 

 ةلوثذماحلصذول علذى ميذاه شذرع كافيذة، أل  مصذادر امليذاه  يذةبإمكان نتمذتعيم مذع ثقذافتهن، كمذا ال ءهتن التغذويذة وتذتالالشراء أغذية تليب حاجيكفي 
اشدا تلوث    لرش الكيميائية الزراعية.واد االصناعية واملنتجات الثانوية ملبالنفايات  يد 
 
، ومنذذذ ذلذذك احلذذني خصصذذد لذذه سذذلطات الدولذذة  تمعذذه احمللذذي وصذذول اءمذذن إىل أراضذذيالعلذذى املطالبذذة ب ذذما   2004منذذذ عذذام دأع اجمللذذآل قذذد و 

مذن بعذض األراضذي الذيت خصصذد هلذا.  اوتكذرار   ارت األسذر مذرار  وهّجذ ،اوال يذزال بطيئ ذكا  مساحات صغرية من األراضي. لكن، تنفيذ هذه القرارات  
العذذاملي بشذذن  احلوكمذذة املسذذؤولة حليذذاية األراضذذي  ئيالغذذذااألمذذن املبذذاد  التوجيهيذذة الطوعيذذة الذذيت وضذذعتها جلنذذة "يف محلتذذه الدعويذذة واسذذتخدم اجمللذذآل 

ملتحذدة املعنيذة بالق ذاء علذى التمييذز ضذد املذرأة، الذيت أصذدرت توصذيات وعرضد نساء اجمللآل ق يتهن على جلنة األمذم ا "ومصايد األ اك والغابات
 على األراضي واملوارد الطبيعية. نبشن  إيالة احلواجز اليت نيول دو  حصوهل

 
 على:)باإلسبانية( ملزيد من املعلومات، ميكن االطالع 

content/uploads/2017/01/Palenque.pdf-http://www.csm4cfs.org/wp   
 

ميكذذن أ  يذذؤدي كذذل مذذن ييذذادة التسذذويق وتكامذذل سلسذذلة القيمذذة وربذذب أصذذحاع احليذذايات الصذذغرية باألسذذواق إىل  -20
االعتبذارات اجلنسذانية. مذع ذلذك،  بإدمذاج وتنذاولبشكل منهجذي و السياسات واملشاريع  عندما تقوما، متكني املرأة اقتصادي  

، عندما ال تستوىف هذذه الشذروط، تسذتبعد املذرأة عذن األنشذطة التجاريذة، ومتيذل إىل تركيذز وقتهذا علذى ةكثري   اكما ثبد أحيان  و 
يف يراعذة حماصذيل االسذتهالك الذذايت والقيذام باألنشذطة املنزليذة. وعذالوة علذى ذلذك، حيذث تتمحذور للمرأة األدوار التقليدية 

تقذذوض الشذذواغل قذذد سذذتدام، املسذذتخراجي وغذذري االنتذذاج اإلنطذذاق تقذذوم علذذى ال ةسذذعاالزراعذذة التجاريذذة حذذول منذذاذج صذذناعية و 
أيذة منذافع مذن حيذث متكذني  -ظذروف العمذل واءثذار الصذحية وتعذرض املذرأة للعنذ   –املتعلقة بالعامالت يف هذه البيئات 

 ه فر  العمل هذه.ؤ املرأة احملتمل الذي هتي
 

-بني الري  واملد  والتفاعالت األكثر دينامية بني أماكن املعيشذة عذ  التسلسذل الريفذياألك  كما أ  التواصل  -21
ويف حالذذة  26لدوريذذة واملؤقتذة والطويلذذة األجذذل.زيذذد مذن حذذاالت حذذدوه أنذواع بتلفذذة مذذن اهلجذرة املو يذذة واتاملّتصذذل  رياحل ذ

لنسذذاء الباقيذذات وإىل نيسذذني فذذر  حصذذوهلن علذذى املذذوارد اإلنتاجيذذة لية لاالسذذتقال مزيذذد مذذن إىلذلذذك ؤدي يذذ ،هجذذرة الرجذذال
احتمذذال ييذذادة كيقابلهذذا  هلذذا مذذن السذذلبيات مذذا ، إال أ  كمنذذافع حمتملذذةهذذذه النتذذائ   تظهذذر بينمذذا اليذذة. و املتحذذويالت علذذى الو 

يف املائذذذة مذذذن املهذذذاجرين  48يشذذذّكلن أصذذذبحن اللذذذوايت  –هجذذذرة النسذذذاء أمذذذا واالنقسذذذام العذذذائلي. علذذذى املذذذرأة أعبذذذاء العمذذذل 
مذا يذذؤدي  ،الرعايذة املنزليذة والسذياحةكيف العديذد مذن السذياقات بسذبب تذوفر فذر  العمذل يف قطاعذات  تتزايذد ف -27الذدوليني

عمالذذة يف املذذد  ذات األجذذور األعلذذى عمومذذا. غذذري أ  مذذدى قذذدرة الإىل فذذر  متكذذني اقتصذذادي مذذن خذذالل احلصذذول علذذى 
                                                           

26 nsformations and food systems: the role of small towns. IIED, . Urbanization, rural tra2017Tacoli, C and Agergaard, J. 
London 

27 . International migration report 2016United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 
2015: Highlights. New York, United Nations 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/Palenque.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/Palenque.pdf
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سذتفادة مذن هذذذه الفذر  يعوقذه التحيذذز اجلنسذان يف أسذواق العمذذل، إضذافة إىل اافذاض األجذذور النسذاء املهذاجرات علذذى اال
 عن حمدودية فر  احلصول على اصدمات واألرباح ، ف ال  المع الرج ارنةباملق ومستويات اإلملام بالقراءة والكتابة والتعليم

وال سذيما يف سذياق اهلجذرة  -بالبشذر والعنذ   اإلتذار وال يزال تعذرض املهذاجرات صطذر 28يف سياق املشاريع غري النظامية.
تفذاقم احلذواجز املسذتمرة تخذا . ويف بعذض البلذدا  واملنذاطق يف العذاس، مصذدر قلذق يشذّكل  -والتشريد بسبب الصراعات 

أحذن سذاء الند تنثري األيمات املمتدة وتغري املنذا  علذى اسذرتاتيجيات معيشذة السذكا  الذريفيني. ونتيجذة لذذلك، قذد تذبفعل 
 ممارسة حقوقهن.ال يستطعن بالتات أحن أكثر عرضة للصراعات والعن  والن وع السريع للموارد الطبيعية، و 

 
 العالمي لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يلسياساتااإلطار  -باء

 
ني اجلنسذذني ومتكذذني املذذرأة. تعذذزي املسذذاواة بذذالذذيت عذذدد مذذن األطذذر السياسذذاتية املعياريذذة علذذى الصذذعيد الذذدوت هنذذاك  -22

الذيت يتوجذب علذى  30اوغريها مذن االتفاقيذات الدوليذة امللزمذة قانوني ذ 29وتشمل هذه األطر املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسا 
الدول االلتزام هبا. وتنخذ الدول اليت تصادق على هذه املعاهدات الدولية على عاتقها التزامات وواجبات مبوجب القذانو  

احرتام ومحاية حقوق اإلنسا  وإعماهلا من حيث صلتها باملساواة بني اجلنسني. وللقيام بذلك، ينبغي على الذدول الدوت ب
مذذذن السياسذذذات والقذذذوانني احملليذذذة أ  تمذذذزال ا أ  تعذذذّدل أمطرهذذذا التنظيميذذذة بغيذذذة االمتثذذذال للمعاهذذذدات الدوليذذذة، مذذذا يعذذذين ضذذذمن  

تخذذذ إجذذذراءات إ ابيذذذة لتيسذذري التمتذذذع حبقذذذوق تم أ  اف املعاهذذذدات و/أو ال تتفذذذق مذذع أهذذذدنيفظذذذات وممارسذذات وتذذذدابري  أيذذة
 األساسية. اإلنسا 

 
 أساسذي ا اوق بذني الرجذل واملذرأة بوصذفها حق ذاملسذاواة يف احلقذقداسذة علذى اإلعال  العاملي حلقذوق اإلنسذا  ي في  -23

دوت اصذذذا  بذذذاحلقوق االقتصذذذادية معاهذذذدات دوليذذذة أخذذذرى حلقذذذوق اإلنسذذذا ، مثذذذل العهذذذد الذذذ عمذذذن حقذذذوق اإلنسذذذا . وت ذذذ
وال سذيما  ،املذرأةحمذددة لتعزيذز حقذوق  اواالجتماعية والثقافية واتفاقية الق اء على  يع أشكال التمييز ضذد املذرأة، أحكام ذ

 .ةالريفياملرأة حقوق 
 

  تكفذذل الذذدول نبذذمذذن العهذذد الذذدوت اصذذا  بذذاحلقوق االقتصذذادية واالجتماعيذذة والثقافيذذة  11و 3 تذذا  ذذي املادتق -24
الذيت ال تسذمو للمذرأة  العرفيذةحصول املرأة على وسائل إنتاج األغذيذة أو السذيطرة عليهذا وأ  تتصذدى بفعاليذة للممارسذات 

 31.أقل يةو تغذذات قيمة الرجل بالكامل أو يسمو هلا فقب بنغذية إىل أ  يشبع بن  تنكل 
 

خاصة بتمكني املرأة ونيسني األمن الغذائي معنية بصفة  32اتفاقية الق اء على  يع أشكال التمييز ضد املرأة -25
ضذد املذرأة  امذا يشذّكل متييذز  نيذّدد ، 1979االتفاقيذة الذيت اعتمذدهتا اجلمعيذة العامذة لألمذم املتحذدة يف عذام فهذذه والتغذية. 

                                                           
28 hrough a gender lens: A golden “urban age” for women in the global south? Environment and . Cities t2013Chant, S. 

Urbanization. 25: 9-29. London: International Institute for Environment and Development. 
 صد التابعة هلا، ميكن الرجوع إىل:لالطالع على قائمة كاملة من الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسا  وهيئات الر  29

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx 
ىل: الرجوع إميكن  ،فاقيات منظمة العمل الدولية وتوصياهتامثال ، اتفاقيات منظمة العمل الدولية. ملزيد من املعلومات عن ات 30

http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--
en/index.htm 

بشن  املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة يف التمتع جبميع احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.  16التعليق العام رقم 31
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/CESCR-GC16-2005.pdf  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/CESCR-GC16-2005.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/CESCR-GC16-2005.pdf
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طبذق علذى املذرأة وت ع جدول أعمال للعمل على املستوى الوطين إلحاء هذا التمييز. ورغم أ   يع أحكذام املعاهذدة تن
، وذلذك حمذددة تتعلذق حبقذوق املذرأة الريفيذة احا الصك الدوت الوحيد حلقوق اإلنسذا  الذذي يت ذمن أحكام ذ أالريفية، إاّل 

 قاحلكذاحرتام ومحاية حقوق اإلنسا  األساسية للمرأة وإعماهلا )عن . وباإلضافة إىل توضيو املسؤولية منه 14املادة يف 
عذ  الدول إىل املسا ة يف متكني املرأة الريفيذة  ااملرافق الصحية والرعاية الصحية(، تدعو االتفاقية نيديد  واإلسكا  و التعليم  يف

بقدراهتا اإلنتاجية. ويشمل ذلك احلق يف احلصول على خذدمات اإلرشذاد الزراعذي والفذر  ة صلذات الاحرتام وإنفاذ حقوقها 
يف التخطذذذيب  اأو  اعي ذذذ احملسذذذنة واصذذذدمات املاليذذذة واحلذذذق يف املشذذذاركة فردي ذذذاالقتصذذذادية واألصذذذول اإلنتاجيذذذة والتكنولوجيذذذات ا

بتخطذذيب وتنفيذذذ تذذدابري ملكافحذذة التمييذذز ضذذد املذذرأة يف  33تفاقيذذةاالللتنميذذة الزراعيذذة والريفيذذة. وتتعهذذد الذذدول الذذيت صذذادقد علذذى 
منهذذا. والذذدول  ةداسذذتفااليف التنميذذة الريفيذذة و  ةشذذاركاملاملنذذاطق الريفيذذة كذذي تكفذذل هلذذا، علذذى أسذذار املسذذاواة بذذني الرجذذل واملذذرأة، 

 ملزمة بالنظر يف املشاكل اصاصة اليت تواجهها املرأة الريفية واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف البقاء االقتصادي ألسرهتا.
 

ييذز ضذد املذرأة يف ، اعتمذدت جلنذة األمذم املتحذدة املعنيذة بالق ذاء علذى التمالوطنيذة واإلجذراءاتلتوجيه السياسذات  -26
هذذذه التوصذذية باملسذذا ات الكبذذرية الذذيت نذذوه وت 34.املتعلقذذة حبقذذوق املذذرأة الريفيذذة 34التوصذذية العامذذة رقذذم  2016مذذارر/ ذار 

تقدمها املرأة الريفية يف خفض الفقر واجلوع وسوء التغذية ويف تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصذادية. كمذا تقذدم توجيهذات 
ليذذذة للذذدول بشذذذن  التزاماهتذذا بتعزيذذذز متكذذني املذذذرأة الريفيذذة علذذذى مسذذتوى السياسذذذات والذذ ام  لتحسذذذني األمذذذن اسذذرتاتيجية وعم

يف نيقيذق  كذز بقذوة علذى دورهذاة وتر تعلقذة حبقذوق املذرأة الريفيذاملالتقدميذة  الغذائي والتغذية. كما تت من العديد من األحكذام
 تغذية واجلوع.لئي وخفض الفقر وسوء ااألمن الغذا

 
بذع اتفاقيذات الالئقذة، لذدى منظمذة العمذل الدوليذة أر من خالل العمالة الريفيذة والزراعيذة  تعلق بتمكني املرأةيما  يف -27

األقذل أربذع  (، وعلذى183ورقذم  156ورقذم  111 ورقم 100رقم  اتتفاقيمبا يف ذلك اال) 35للمساواة بني اجلنسني رئيسية 
 أحذا الد ذاهتذا، إحبنسني ني اجلعلى املساواة بتركز  هذه األخرية ال (. ورغم أ 3اإلطار  انظرت صلة )ية ذااتفاقيات إضاف

 (3إلطار ا انظر) زيز دورها وضما  حقوقهاتعاجات املرأة و ا حمددة لتلبية احتي من أحكام  تت  يع ا
 
 

                                                                                                                                                                                     
كن ييارة املوقع: مياتفاقية الق اء على  يع أشكال التمييز ضد املرأة بالكامل، لقراءة  32

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 
 كنمي املعلومات من للمزيد(. 2016 يونيو/حزيرا  20: نيديث  خرالق اء على  يع أشكال التمييز ضد املرأة ) اتفاقية على دولة 189 صادقد 33
  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf املوقع: ييارة

ييارة:  كن، مي34لالطالع على التوصية العامة رقم  34
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/34&Lang=en  

لتدخل الرئيسية ما يلي: إحلاق املرأة الريفية بالعمل النظامي، ونيسني ظروف عملها، وخفض الفجوة يف األجور بني اجلنسني، وييادة اتشمل  االت  35
 ABC لمرأة.ل احلماية االجتماعيةتغطية السياسات وا اذ القرارات، وتعزيز وضع رأة يف رابطات العمال وما يتصل هبا من عمليات يف  ال مشاركة امل

of women workers’ rights and gender equality. ILO 2007. Geneva. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
gender/documents/publication/wcms_087314.pdf  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/34&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/34&Lang=en
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العذذذذذذاملي الرابذذذذذذع املعذذذذذذين ، يف املذذذذذذؤمتر 1994يف عذذذذذذام  -28
دولذذة باإل ذذاع إعذذال  ومنهذذاج عمذذل  189بذذاملرأة، اعتمذذدت 

وكخريطذذة طريذذق لتعزيذذز حقذذوق املذذرأة ونيديذذد إطذذار  36.بيجذذني
  ذذاال   12التزامذذات شذذاملة يف إطذذار   ت ذذمن اإلعذذالللتغيذذري، 
متكذذذني املذذذرأة. ووذذذل توصذذذيات للنهذذذوض مذذذن  ذذذاالت  احا  ذذذ

طذذذذذار األهذذذذذداف االسذذذذذذرتاتيجية بذذذذذاألمن الغذذذذذذائي للمذذذذذذرأة يف إ
املتعلقذذذذذذذة بسياسذذذذذذذات االقتصذذذذذذذاد الكلذذذذذذذي والتنميذذذذذذذة )اهلذذذذذذذدف 

املذذذذذذذذذوارد االقتصذذذذذذذذذادية )اهلذذذذذذذذذدف و (، 1-االسذذذذذذذذرتاتيجي ألذذذذذذذذذ 
التذذذذدريب املهذذذذين والتعلذذذذيم املسذذذذتمر و ( 2-االسذذذذرتاتيجي ألذذذذ 

الصذذذذذذذذذذذحة )اهلذذذذذذذذذذذدف و (، 3-)اهلذذذذذذذذذذذدف االسذذذذذذذذذذذرتاتيجي بذذذذذذذذذذذاء
صذول علذى واحلاحلقذوق االقتصذادية و (، 1-االسرتاتيجي جيم
احلصذول علذى و (، 1-)اهلذدف االسذرتاتيجي واو فر  العمذل

املذذذذذوارد والعمالذذذذذة والوصذذذذذول إىل األسذذذذذواق والتجذذذذذارة )اهلذذذذذدف 
(، والتنميذذذذذذذذذذذذذة املسذذذذذذذذذذذذذتدامة )اهلذذذذذذذذذذذذذدف 2-االسذذذذذذذذذذذذذرتاتيجي واو

(. ودعيذذذذذذذذذذد الذذذذذذذذذذدول إىل إجذذذذذذذذذذراء 2-االسذذذذذذذذذذرتاتيجي كذذذذذذذذذذاف
استعراضذذذذذات شذذذذذاملة علذذذذذى الصذذذذذعيد الذذذذذوطين للتقذذذذذدم احملذذذذذري 

الذذذذيت ووجهذذذذد يف تنفيذذذذذ إعذذذذال  ومنهذذذذاج عمذذذذل والتحذذذذديات 
 بيجني.

 
بكبذذار السذن كمسذذا ني يف تطذذوير نذّوه هذذي أول اتفذاق عذذاملي ي 37(2002خطذة عمذذل مدريذد الدوليذذة للشذيخوخة ) -29

تشذمل الشذيخوخة يف  يذع سياسذات التنميذة االجتماعيذة واالقتصذادية، مبذا يف ذلذك بذرام  بن  لزم احلكومات ي تمعاهتم و 
وتذذدعو إىل ا ذذاذ طر اخذذمللعلذذى أ  املّسذذنات يف املنذذاطق الريفيذذة معرضذذات بوجذذه خذذا  اصطذذة وتشذذدد  38لغذذذائي.األمذذن ا

إجذذذراءات لتحسذذذني األحذذذوال املعيشذذذية والبذذذىن األساسذذذية يف املنذذذاطق الريفيذذذة. وتشذذذمل التوصذذذيات إعطذذذاء أولويذذذة للمّسذذذنات 
ت املاليذذة وخذذدمات البذذىن التحتيذذة والتذذدريب علذذى التكنولوجيذذا احلصذذول علذذى اصذذدماعذذ  تعزيذذز قذذدراهتن باملنذذاطق الريفيذذة  يف

 الزراعية احملسنة وفر  توليد الدخل.
 

ذذاا أصذذبو نيقيذذق املسذذاواة بذذني اجلنسذذني ومتكذذني  يذذع النسذذاء والفتيذذات هذذدف  ذلك كذذ -30 بذاتذذه يف خطذذة التنميذذة  قائم 
وينذذّوه األع ذذاء يف األمذذم املتحذذدة.  193الذذذ الذذدول  2015 أيلولسذذبتم / 27يف ، الذذيت اعتمذذدهتا باإل ذذاع 2030املسذذتدامة 
متسذذاوية يف املذذوارد  ااملذذرأة حقوق ذذنو إصذذالحات ملذذإىل أ  هنذذاك حاجذذة  -5ألذذ  مذذن هذذدف التنميذذة املسذذتدامة - 5املقصذذد 

                                                           
  /http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platformييارة املوقع: كن مي ،لقراءة إعال  ومنهاج عمل بيجني 36
 ارة املوقعكن ييميخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، لقراءة  37
 http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf  

غالبية كبار السن يف البلدا  النامية يف تعيي ، ح ريةمناطق مصنفة على أحا  تعيي نسبة كبرية من كبار السن يف البلدا  املتقدمة النمو يفبينما  38
ا أك  من كبار السن. )خطة عمل مدريد مناطق ريفية. وتشري الوجهات إىل أ  املناطق الريفية يف العديد من البلدا  النامية ستشهد يف املستقبل أعداد  

 (.2002الدولية للشيخوخة، 

 الصاااااالة اتذ الدوليااااااة العماااااال منظمااااااة اتفاقيااااااات: 3 اإلطااااااار
 لريفيةا المرأة كينوتم الجنسين بين بالمساواة

 
عمذل ذي  عذنيف األجذر ل والعامالت العمامساواة بشن  تفاقية اال

 (100)رقم  اويةقيمة متس
 

 رقذذذذذم  ةاملهنذذذذذالتمييذذذذذز يف االسذذذذذتخدام و بشذذذذذن   تفاقيذذذذذةاال(
111 ) 

  مذذن للعمذذال  لذذةيف املعام واةاتكذذافؤ الفذذر  واملسذذاتفاقيذة
 (156لعائلية )رقم املسؤوليات ا والعمال ذو  :نياجلنس

 (183ألمومة )رقم اية ااتفاقية مح 
  رقذم  النيذادواالتجمذع يني يف اعالذزر العمذال اتفاقية حق(

11) 
 (129الزراعة )رقم  يفتفتيي العمل بشن  تفاقية اال 
 (141منظمات العمال الريفيني )رقم بشن  ية تفاقاال 
 السذذذذذذالمة والصذذذذذذحة يف الزراعذذذذذذة )رقذذذذذذم بشذذذذذذن  تفاقيذذذذذذة اال

184) 

http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/
http://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf
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ملاليذة حصوهلا على حق امللكية والتصرف يف األراضي وغريها من املمتلكات وعلى اصدمات ا يةإمكانكما يف االقتصادية،  
( يهذدفا  إىل 3-2و 4-1املقصذدا   ذا ) نيمقصذد 2و 1وباإلضذافة إىل ذلذك، يشذمل اهلذدفا   .واملرياه واملوارد الطبيعية

علذى لى املوارد اإلنتاجية كشرط مسبق إلحذاء الفقذر واجلذوع ونيقيذق األمذن الغذذائي ونيسذني التغذيذة. و عصول املرأة حتعزيز 
مبذا يف ذلذك قيذق العمالذة الكاملذة واملنتجذة وتذوفري العمذل الالئذق جلميذع النسذاء والرجذال، على ني 8، يركز اهلدف ءو مشابه

تكذذافؤ األجذذر لقذذاء العمذذل املتكذذاف  القيمذذة، ومحايذذة حقذذوق العمذذل وتعزيذذز بيئذذة عمذذل سذذاملة و منذذة جلميذذع العمذذال، مبذذن فذذيهم 
نيملذذد احلكومذذات املسذذؤولية الرئيسذذية قذذد تقرة. و العمذذال املهذذاجرو ، و اصذذة املهذذاجرات، والعذذاملو  يف الوظذذائ  غذذري املسذذ

مذذا يتعلذذق بالتقذذدم احملذذري يف  تنفيذذذ واسذذتعراض أهذذداف التنميذذة املسذذتدامة علذذى املسذذتويات الذذوطين واإلقليمذذي والعذذاملي يفعذذن 
  تنفيذ أهداف التنمية املستدامة واملقاصد ذات الصلة على مدى السنوات اصمآل عشرة املقبلة.

 
عذن دعمهذا لتحقيذق املسذاواة بذني املذرأة والرجذل ومتكذني  أي  األمن الغذائي والتغذية، تعرع احلكومات يف سياق ا -31

هذذذه  يعهذذا بذذن  املشذذاركة الكاملذذة وتنذذّوه  39عالنذذات وأطذذر عمذذل اسذذرتاتيجية.املذذرأة مذذن خذذالل خطذذوط توجيهيذذة طوعيذذة وإ
يف الذذيت تقذذدمها املذذرأة باملسذذا ة األساسذذية  تنذذّوهكمذذا ع،  لتحقيذذق األمذذن الغذذذائي للجميذذ ةواملتسذذاوية للرجذذال والنسذذاء ضذذروري

توصذذيات سياسذذاتية حمذذددة لتعزيذذز مشذذاركة املذذرأة الكاملذذة  أي  ذذانيقيذذق األمذذن الغذذذائي والتغذيذذة الكافيذذة. وتقذذدم احلكومذذات 
يذذة وغريهذذا مذذن املذذذوارد جمتكذذذني املذذرأة وتعزيذذز فذذر  حصذذوهلا علذذذى املذذوارد اإلنتاعذذ  واملتسذذاوية يف الزراعذذة واالقتصذذاد الريفذذي 

 االقتصادية.-االجتماعية
 

 ثغرات تنفيذ السياسات -جيم
 

التصذذديق علذذى املعاهذذدات واالتفاقيذذات الدوليذذة املتعلقذذة حبقذذوق اإلنسذذا ، توافذذق احلكومذذات علذذى وضذذع تذذذدابري ب -32
يف املعاهذدات لتذوفري البيئذة  أخذرى تتوافذق مذع االلتزامذات والواجبذات املنصذو  عليهذاحمليذة سياساتية وتشريعات وإجذراءات 

 .ة املكفولة مبوجب القانو  الدوتالاليمة لتمكني املرأة واحلماية القانونية الرئيسية حلقوق املرأ
  

                                                           
صلة هي اصطوط التوجيهية الطوعية بشن  احلوكمة املسؤولة حلياية األراضي ومصايد األ اك والغابات يف سياق األمن الغذائي أهم الصكوك ذات ال 39

توجيهية الوطين، اصطوط التوجيهية الطوعية ل ما  استدامة مصايد األ اك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والق اء على الفقر، اصطوط ال
ستثمارات املسؤولة يف الزراعة واألنظمة الغذائية للجنة املطرد للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطين، مباد  اال اإلعمالمن أجل الطوعية 

 .األمن الغذائي العاملي، إطار العمل بشن  األمن الغذائي والتغذية يف ظل األيمات املمتدة للجنة األمن الغذائي العاملي
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مذذذذذع ذلذذذذذك، ال ي ذذذذذمن التصذذذذذذديق علذذذذذى معاهذذذذذدة معينذذذذذذة  -33
رغم االلتذذزام فذذتنفيذذذها علذذى النحذذو املناسذذب علذذى الصذذعيد الذذوطين. 

مذذذا يتخلذذذذ   كثذذذري اتمكذذذني املذذذرأة،  السياسذذذي علذذذى الصذذذعيد الذذذدوت ب
 التنفيذ على الصعيد الوطين.

 
يتفذذذذاوت عذذذذدد البلذذذذدا  الذذذذيت صذذذذادقد علذذذذى املعاهذذذذدات  -34

ذذذذا  ذات الصذذذذذلة  (. فمذذذذذثال ، يف حذذذذذني 4)انظذذذذذر اإلطذذذذذار  اكبذذذذذري  تفاوت ذ
ا اتفاقيذذة الق ذذاء علذذى  يذذع أشذذكال تقريب ذذ كلهذذا اعتمذذدت الذذدول  

بذذذذاحلقوق االقتصذذذذادية  التمييذذذذز ضذذذذد املذذذذرأة والعهذذذذد الذذذذدوت اصذذذذا 
واالجتماعيذذذة والثقافيذذذة، س يصذذذادق سذذذوى عذذذدد قليذذذل مذذذن الذذذدول 
علذذى عذذدد مذذن اتفاقيذذات منظمذذة العمذذل الدوليذذة ذات الصذذلة. ويف 

بشذذذن  الشذذذذعوع  169حالذذذة اتفاقيذذذة منظمذذذة العمذذذل الدوليذذذة رقذذذم 
ا عام ذذ  25قبذذل األصذذلية والقبليذذة، س يصذذادق عليهذذا منذذذ اعتمادهذذا 

ا حالي ذ غطذي ا. وهذذا يعذين أ  أحكامهذا تبلذد   22حىت اء  سوى و 
 40يف املائة من السكا  األصليني يف العاس. 15أقل من 

 
، س 169حىت يف البلدا  اليت صادقد على االتفاقية رقم  -35

ا. تتحقق بعذد النتذائ  املرجذوة وال يذزال تنفيذذها الفّعذال يشذكل نيذدي  
ل غذري متناسذب مذن وال تزال الشذعوع األصذلية والقبليذة تعذان بشذك
ذلذذذذك العمذذذذل اجلذذذذ ي  يف الفقذذذذر وانتهاكذذذذات حقذذذذوق اإلنسذذذذا ، مبذذذذا

كبذذذذرية تتعلذذذذق مسذذذذتمرة  وعمالذذذذة األطفذذذذال. وال تذذذذزال هنذذذذاك نيذذذذديات 
حبمايذذذذة احلقذذذذوق اجلماعيذذذذة للشذذذذعوع األصذذذذلية يف األراضذذذذي واملذذذذوارد 

 الطبيعية. كما أ  نساء الشعوع األصلية يف وضع معرض 

 عاااادد-: معاهاااادات واتفاقيااااات دوليااااة م تااااارة 4إلطااااار ا
 قاتالتصدي

 
  العهد الدوت اصا  باحلقوق االقتصادية

 165-واالجتماعية والثقافية 

  اتفاقية الق اء على  يع أشكال التمييز ضد
 189-املرأة

  االتفاقية بشن  املساواة العمال والعامالت يف
-( 100األجر عن عمل ذي قيمة متساوية )رقم 

173 
  قم االتفاقية بشن  التمييز يف االستخدام واملهنة )ر

111 )-174 

  اتفاقية تكافؤ الفر  واملساواة يف املعاملة للعمال
من اجلنسني: العمال ذوو املسؤوليات العائلية 

 44-(156)رقم 

  32-(183اتفاقية محاية األمومة )رقم 

  االتفاقية بشن  تفتيي العمل يف الزراعة 

 53 -(129)رقم 

 قية بشن  منظمات العمال الريفينياالتفا 

 40 -(141)رقم 

  االتفاقية بشن  السالمة والصحة يف الزراعة )رقم
184 )– 16 

 
املصذذذذذذادر: مفوضذذذذذذية األمذذذذذذذم املتحذذذذذذدة السذذذذذذذامية حلقذذذذذذوق اإلنسذذذذذذذا  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDA
fW/OHCHR_Map_CEDAW.pd 
و

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR

/OHCHR_Map_ICESCR.pdf   و يف منظمذة العمذل الدوليذة
وهذذذو نظذذذام املعلومذذذات عذذذن معذذذايري العمذذذل الدوليذذذة ) خذذذر ييذذذارة يف 

 (2017مايو/أيار  22

عذذذانني علذذذى حذذذد سذذذواء مذذذن  ثذذذار التمييذذذز بذذذني اجلنسذذذني و ثذذذار التمييذذذز اإلثذذذين. وأسذذذباع يفهذذذن للمخذذذاطر بشذذذكل خذذذا ،  
ال مذا  كثذري او ، حمذدود جذد ايف بعض البلدا  اليت صادقد عليها ف ويها متعددة اجلوانب.  169الفجوات يف تنفيذ االتفاقية 

رغذذم تركيذذز االتفاقيذذة  اهتذذا. ويف كثذذري مذذن األحيذذا ،ياحلكوميذذو  وممثلذذو السذذكا  األصذذليني أحكامهذذا وإمكانيذذدرك املسذذؤولو  
قدم للشعوع األصلية تم س  استكمل املصادقة عليها بإنشاء  ليات فّعالة للحوار والتشاور: ولذعلى التشاور واملشاركة، س تم 
 41أصواهتا. والقبلية فر  حقيقية إل اع

 
 

 
                                                           

 موقع منظمة العمل الدولية على شبكة اإلنرتند: ، انظرلبيانات عن التصديقات على هذه االتفاقيةزيد من امل 40

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314 
 years’ experience of  25Learning fromبشن  متكني التنمية القائمة على احلقوق للسكا  األصليني والقبليني: موجز مناقشات، حلقة دراسية  41

ILO Convention No. 169 Geneva, 27-28 November 2014 اإلنرتند: متاح على شبكة :
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_339137.pdf  

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/OHCHR_Map_CEDAW.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/OHCHR_Map_ICESCR.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CESCR/OHCHR_Map_ICESCR.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312314
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_339137.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/meetingdocument/wcms_339137.pdf
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التنذذافر بذذني السياسذذات والقذذوانني الدوليذذة يذذنجم نيذذديات التنفيذذذ هذذذه علذذى املسذذتوى القطذذري و  مجتذذن ،يف الغالذذب -36

 42ن:عوالوطنية 
 

  دود حلقذذذذوق اإلنسذذذذذا  للمذذذذرأة وااللتزامذذذذات احملذذذذددة علذذذذى وجذذذذه اصصذذذذذو  يف احملذذذذفهذذذذم الفهذذذذم أو الاالفتقذذذذار إىل
 املعاهدات املختلفة؛

 ؛حمدودة إجراءات ل ما  حقوق املرأة سياسية ال اذالرادة كو  اإل 
  وعذذذذي وفهذذذذم حمذذذذدودين بذذذذني واضذذذذعي السياسذذذذات الوطنيذذذذة أل يذذذذة املسذذذذاواة بذذذذني اجلنسذذذذني لتحقيذذذذق نذذذذوات  التنميذذذذة

 مثل األمن الغذائي والتغذية؛من املستدامة، 
  نا؛امللزمة قانو الدولية  االتفاقات أوالطوعية االفتقار إىل القدرة على تنفيذ ورصد االتفاقات 
 أو اصطذذذب واالسذذذرتاتيجيات اإلمنائيذذذة الوطنيذذذة غذذذري عمليذذذات املؤسسذذذية غذذذري املواتيذذذة، و/القذذذوانني التمييزيذذذة والبذذذىن وال

 نسانية؛اجل اتر عتبااملراعية لال
  تمكذني املذرأة، أو ل ذما  إنشذاء اءليذات املؤسسذية الوطنيذة لاالفتقار إىل مذوارد لوضذع وتنفيذذ خطذب عمذل وطنيذة

 حسن سري عملها؛ضما  رأة أو اليت تستهدف امل
   تتمكن من املطالبة حبقوقها.كي دن عندما يتعلق األمر بدعم املرأة  املتمع اجملضع 

 

يف الوقد نفسه، حىت عندما تكو  التشريعات والسياسات املنصفة بني اجلنسني قائمة، ميكذن أ  تعذوق العوامذل  -37
ماعيذذذة املتجذذذذرة أ  تشذذذّكل أدوار ومسذذذؤوليات املذذذرأة والرجذذذل يف احليذذذاة الثقافيذذذة تنفيذذذذها. وميكذذذن لألعذذذراف واملواقذذذ  االجت

 43يف اجملذذالني العذذام واصذذا . هذذاعلذذى احلقذذوق والفذذر ، مذذا يفذذاقم ضذذع  موقعل املذذرأة األسذذرية ويف اجملتمذذع، وكذذذلك حصذذو 
متثيذذل املذذرأة يف مواقذذع صذذنع  تذذدن االزراعيذذة، تفسذذر جزئي ذذ احلذذال يف قطذذاع الزراعذذة واألغذيذذة هذذي هذذذه العوامذذل الثقافيذذة، كمذذاو 

 44الويارات ومؤسسات البحوه واإلرشاد واللجا  ال ملانية.كالقرار يف املؤسسات ذات الصلة بالزراعة  
 

على مدى العقدين املاضيني، حىت يف البلدا  اليت شهدت ييذادة هائلذة يف مشذاركة املذرأة يف هيئذات صذنع القذرار،  -38
تمذذذذدة علذذذذى الصذذذذعيد القطذذذذري لتعزيذذذذز التمكذذذذني االقتصذذذذادي والسياسذذذذي للمذذذذرأة وإصذذذذالح س تكذذذذن السياسذذذذات والتذذذذدابري املع

يف العمليذات دورهذا القيذادي صوت املذرأة و توهن التشريعات الر ية كافية لتحويل املعايري االجتماعية والثقافية السائدة اليت 
 45.ور دونعلى أنه د الرؤية النمطية لدور املرأة يف اجملتمعتحويل لالسياساتية أو 

 
دولذذة  100دولذذة قذذانو  واحذذد علذذى األقذذل حيذذد مذذن الفذذر  االقتصذذادية للمذذرأة، وهنذذاك  155ال يذذزال لذذدى  ،اليذذوم -39

دولذة تسذمو لذأليواج بذن  يقذرروا مذا إذا كذا  بإمكذا   18ا على أنواع الوظذائ  الذيت ميكذن للمذرأة أ  تقذوم هبذا وتفرض قيود  

                                                           
42 2002FAO.  .2013ILC  .2011CEDAW and CAMBOW -NGO.  OECD  .دو  تاريخUN Economic and Social Council. 

2014 .UN Women Asia and the Pacificدو  تاريخ . 
 املكتب اإلقليمي ءسيا واحمليب اهلاد  -هيئة األمم املتحدة للمرأة بدو  تاريخ.  ،منظمة التعاو  والتنمية يف امليدا  االقتصادي 43
 2017يف املائة على الصعيد العاملي. املصدر: االنياد ال ملان الدوت. 3.23ة املقاعد اليت تشغلها النساء يف ال ملانات الوطنية تبل  نسب 44
 . االستعراض العشرو  لتنفيذ إعال  ومنهاج عمل بيجني. تقرير موجز عن االستعراض اإلقليمي ألفريقيا2014اللجنة االقتصادية ألفريقيا.  45
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علذذى القذذوانني الذذيت متيّذذز بذذني اجلنسذذني  ابلذذدا  الذذيت ه فيهذذا الق ذذاء ر ي ذذ يف الولكذذن حذذىت 46يوجذذاهتم العمذذل علذذى اإلطذذالق.
لتمييذز واالفتقذار مذع ابسبب الصور النمطية الراسخة والتسامو االجتمذاعي  ايزال تنفيذ هذه السياسات متخلف   صراحة، ال

 تنفيذ السياسات.  ا ملإىل قوانني واضحة ملكافحة التمييز 
 

صذذلة وتذذوفري إمكانيذذة الاملعلومذذات والتكنولوجيذذات اجلديذذدة واملهذذارات واملعرفذذة واصذذدمات ذات  مذذن خذذالل جعذذل -40
على ييادة العائدات للمرأة وتوفري  اإلرشاد الزراعي وال دمات الستشارية الريفيةحصول املرأة عليها، ميكن أ  يساعد 

األعذذراف واملواقذذ  االجتماعيذذة غذذري أ  األعمذذال.  فذذر  وصذذوهلا إىل األسذذواق واالسذذتفادة مذذن الفذذر  االقتصذذادية وريذذادة
علذى اإلرشذاد الزراعذي املذرأة ما يتعلذق بذندوار ومسذؤوليات املذرأة والرجذل هذي مذن بذني األسذباع الذيت تعذل فذر  حصذول  يف

مذدى  . ونيذدد هذذه القواعذد واملواقذ للرجذلواصدمات االستشذارية الريفيذة يف االقتصذادات الناميذة أقذل مذن الفذر  املتاحذة 
إمكانية أ  تستفيد املذرأة علذى اإلطذالق  أي  ادد ما حيحركتها ونيصيلها التعليمي ومتثيلها، مدى حرية توفر الوقد للمرأة و 

م التنفيذذ العملذي، سذواء علذى املسذتوى الفذردي أيف من هذه اصدمات. كما أ  اجلهات اليت تقّدم اصدمات تعان مشذاكل 
إدراك كذو  إخفذاق مقذدمي اصذدمات يف كثذري مذن األحيذا  يف يذنجم عذن توى الفذردي، املؤسسي. فعلى املس توىعلى املس
أالّ نيصل النساء على خدمات استشارية كافية. وباإلضذافة إىل  فّعاالا توجه  هلن التوجه و  من بني الزبائن املشروعنيالنساء 

ذيمذة للتوجذه إىل النسذاء ذلك، يفتقر مقدمو اصدمات يف كثري من األحيا  إىل املعرفة والقذدرات الال مبعلومذات  فّعذاال  ا توجه 
، 14العوامذذذل الذذذيت تعذذذوق تنفيذذذذ املعاهذذذدات الدوليذذذة ذات الصذذذلة )مثذذذل املذذذادة فذات صذذذلة. أمذذذا علذذذى املسذذذتوى املؤسسذذذي، 

الذيت  وأأة راعية للمذر املالثقافة التنظيمية غري تت من )د( من اتفاقية الق اء على  يع أشكال التمييز ضد املرأة(،  2 الفقرة
وطرائذق وحمتذوى احملتملذني والتوظيذ  املذوظفني إىل التوجذه يف إىل االءياي يف صنع القرار و بدوره ؤدي ما يمتّيز بني اجلنسني، 
 47تقدي اصدمات.

 
اتسقد القوانني الوطنية على ءو متزايذد مذع املعذايري الدوليذة ، ، يف العقود األخريةحوكمة األراضي ما يتعلق بذ يف -41

شذاكل علذى املسذتوى املؤسسذي تسذتمر املمع ذلك، ال تزال هناك فجوات كبذرية. وميكذن أ   48لدعم املساواة بني اجلنسني.
إصذذالحات قانونيذذة. وقذذد تكذذو  عمليذذات إصذذالح القذذوانني غذذري مكتملذذة، إمذذا أل  األطذذر القانونيذذة  ذذري إقذذرار حذذىت عنذذدما 

تخفذق فذها أو أل  اإلصالحات قد تكو  موجهة فقب إىل قطاع واحذد، تنفييجري ل اجيد  مصاغة تمتبع بلوائو تنظيمية  س
إلطذذار القذذانون )مذذثال ، القذذوانني الذذيت تتعلذذق باألسذذرة والذذزواج والعقذذارات واألحذذوال مذذن ايف معاجلذذة التمييذذز يف  ذذاالت أخذذرى 

بالتنفيذذ. عذالوة علذى  مسذؤولو األراضذيقذوم الشخصية وتسجيل األراضي( ما يؤدي إىل عذدم االتسذاق والغمذوض عنذدما ي

                                                           
46 . Women, Business and the Law. Getting to Equal2016ld Bank. Wor 
47 -. Enhancing the potential of family farming for poverty reduction and food security through gender2015Petrics, et al. 

sensitive rural advisory services. Occasional Papers on Innovation in Family Farming. FAO. Rome 
طذذار القذذانون اإليف  ، هنذذاك بلذدا  اثنذذا  فقذذب ال يتبنيذا  املؤشذذرأداة التقيذذيم القذذانون ملنظمذذة األغذيذة والزراعذذة طبقذدالذذيت  25البلذدا  الذذذ  بذذني مذثال ، مذذن 48

بغذض النظذر عذن نذوع الذزواج". ملزيذد مذن املعلومذات،  يهذا"يعرتف القانو  باملساواة بني اجلنسني يف احلذق يف امذتالك املمتلكذات أو السذيطرة عل: والسياسي
واالطذذالع أي ذذا  علذذى  http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/indicators/en/?sta_id=960نظذذر: ا

Helle Ravnborg, Rachel Spichiger, Rikke Brandt Broegaard and Ramsmus Hundsbaek Pedersen “Land Governance, Gender 
Equality and Development: Past Achievements and Remaining Challenges” 28 Journal of International Development (2016) 

ت يف رّ أقذهذا من 13بلذدا  بالتفصذيل إىل أ   15نسذني يف حوكمذة األراضذي يف لمسذاواة بذني اجلدراسذة ليف ( 2016و خذرو  ) Raynborg. وأشار 412-426
 األراضي. يف قوق احلفر  متساوية للرجال والنساء فيما يتعلق بإلعطاء العقود األخرية تشريعات تت من أحكاما  

http://www.fao.org/gender-landrights-database/legislation-assessment-tool/indicators/en/?sta_id=960
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ذتمتبذع اإلال ذلك،  وأحذد  49املذدى ل ذما  تنفيذذ وإنفذاذ سذليمني. ةجبهذود متواصذلة طويلذ اصذالحات القانونيذة التقدميذة دائم 
العوائذذق الرئيسذذية هذذو الفهذذم احملذذدود لاصذذالحات القانونيذذة بذذني مسذذؤوت األراضذذي والسذذكا ، وكذذذلك املمارسذذات واملعذذايري 

ارض مذذع األحكذذام القانونيذذة التقدميذذة. وتشذذمل العوامذذل اهلامذذة األخذذرى الذذيت تعذذوق تنفيذذذ قذذوانني األراضذذي التقليديذذة الذذيت تتعذذ
إىل العدالذذة للمطالبذذة حبقذذوقهن يف األرض، وعذذدم  نإمكانيذذة وصذذوهلضذذةلة و لذذدى النسذذاء التقدميذذة تذذدن مسذذتويات املعرفذذة 

نطذذذاق أوسذذذع بذذذني اجلنسذذذني يف العالقذذذات االجتماعيذذذة األراضذذذي والتمييذذذز علذذذى بشذذذن  يف عمليذذذات صذذذنع القذذذرار  تهنمشذذذارك
يف املذوارد املاليذة والبشذرية الكافيذة لتنفيذذ اإلصذالحات املتواصل الثقافية والسياسية. وهناك حاجز إضايف حاسم هو النقا 

 50القانونية التقدمية.
 

-اجتماعيذةيذ السياسذات معذايري ، تشمل القيود اليت تعيق تنفال دمات الماليةما يتعلق حبصول املرأة على  ويف -42
يف املذذرأة حركتهذذا؛ وواقذذع أنذذه يمطلذذب مذذن علذذى ا علذذى وقذذد املذذرأة و الذذيت تفذذرض قيذذود  فقواعذذد السذذلوك ثقافيذذة وحذذواجز قانونيذذة. 

املؤسسذذات املاليذذة الذذذي يذذؤدي إىل لذذدى بعذذض البلذذدا  تقذذدي أذونذذات أو وثذذائق خاصذذة يصذذعب احلصذذول عليهذذا؛ والتحيذذز 
مذن فذر   دّ كلها عوامذل نيذ  ،املؤسسات املالية يف املناطق الريفيةانتشار أقل جاذبية من الرجل؛ وحمدودية  ون ااعتبار املرأة يب

 51مع املؤسسات املالية الر ية.املرأة تعامل 
 

رض األعلذى  انيّد احلواجز القانونية اليت متيز ضد املذرأة، مذن حيذث حقذوق امللكيذة واملذرياه، مذن إمكانيذة حصذوهل -43
 أي  ذذاوينبغذذي أ  تذذنا القذذوانني  52عقذذار مذذا يذذؤدي إىل افتقارهذذا إىل أصذذول تعت هذذا املؤسسذذات املاليذذة مقبولذذة ك ذذما .لاأو 

يف أحيذذا  كثذذرية مذذن مثذذل تلذذك  الذذاليت يسذذتبعد للعذذامالت يف احلقذذول  ألمومااةالحمايااة صذذراحة علذذى تغطيذذة كافيذذة وفّعالذذة 
لعذذذامالت للعذذذامالت يف املؤسسذذذات الصذذذغرية واملتوسذذذطة احلجذذذم، و لو  التغطيذذذة )مبذذذا يف ذلذذذك العذذذامالت يف قطذذذاع الزراعذذذة(،

وتدي التشريعات التمييزية، مثل مدونات العمل الوطنيذة  53.حلساهبن اصا  )مبا يف ذلك العامالت األسريات املسا ات(
الصذذعب ييذذذادة  األدوار التقليديذذة للجنسذذني تعذذل مذذنو  54،طفذذلالالذذيت نيذذرم الرجذذال مذذن حذذق احلصذذول علذذى إجذذذاية لرعايذذة 

 ،ملذرأةعلذى ادفوع األجر امل  عبء العمل غري يمن شن  هذه املشاركة  ف، مع أ  مشاركة الرجال يف املسؤوليات األسرية
الزراعذذذذذة  يتعلذذذذذيم أو االاذذذذذراط يف أنشذذذذذطة مذذذذذدرة للذذذذذدخل يف قطذذذذذاعالتذذذذذدريب و الأكذذذذذ  لالسذذذذذتثمار يف  اهذذذذذا فرص ذذذذذيعطمذذذذذا ي

 الزراعية. واألغذية
                                                           

49 rg, Rachel Spichiger, Rikke Brandt Broegaard and Ramsmus Hundsbaek Pedersen “Land Governance, Helle Ravnbo
Gender Equality and Development: Past Achievements and Remaining Challenges” 28 Journal of International Development 

(2016) 412-426 
50 S Carver “The application of GIS in the lands sector of a developing country: challenges facing IB Karikari, J Stilwell and 

land administrators in Ghana.” International Journal of Geographical Information Science, 19(5) (2005), 343–362 ؛RH 

Pedersen and S Haule, “Women, donors and land administration: the Tanzania case.” Danish Institute for International 

Studies, Working Paper 19 (2013).  عالوة على ذلك، يف أوغندا الكثري من مؤسسات إدارة األراضي وتسوية املنايعات على األراضذي الذيت يذنا
 : غري موجود عليها قانو  األراضي

M Rugadya “Escalating land conflicts in Uganda. A review of evidence from recent studies and surveys.” The International 

Republican Institute and The Uganda Round Table Foundation (2009) 
51 t frontier in financial Women smallholders: the nexHernandez. E., Ciacci, R., Benni, N. & Kaaria, S. Forthcoming. 

inclusions مطبوعة مشرتكة بني اجلماعة االستشارية ملساعدة الفقراء .CGAP .ومنظمة األغذية والزراعة 
 املرجع نفسه 52
 . جني 2016جهات و منظمة العمل الدولية، املرأة يف العمل: ت 53
54 ) Workers with Family 183(No.  2000tion Convention, . Good practices and challenges on the Maternity Protec2012ILO 

Responsibilities Convention, 1981 (No. 156): A comparative study. Working paper 2/2012. 
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الفجوة  حالة  يف، تعود الفجوة يف التنفيذ إىل االفتقار إىل اسرتاتيجيات وتدابري سياساتية مالئمة، مثال  ويف حاالت أخرى

املذرأة يف الوظذائ  غلبذة لفجذوة الفصذل القطذاعي واملهذين، و ذه اوتشذمل األسذباع الرئيسذية هلذ 55.في األجور بين الجنساين
سذذاعات عمذذل  نعملذذأ  يالنسذذاء وتوقذذع لذذدى ات العمذذل الطويلذذة ذات األجذذور املتدنيذذة وبذذني العذذاملني بذذدوام جزئذذي، وسذذاع

تتطلذذب تذذدخالت لذذذا فإحذذا و تتعلذذق بذذالتمييز بذذني اجلنسذذني، هذذذه كلهذذا حذذواجز و  56.طويلذذة، وعقوبذذة األمومذذة ومكافذذنة األبذذوة
 57.سياساتية حمددة تتجاوي تلك اليت هتدف إىل تعزيز النمو االقتصادي وكفاءة أسواق العمل

 
ذذذأخذذذرى، ال تعذذذا يف حذذذاالت -44 )مثذذذل  املذذذرأةالتحذذذديات الرئيسذذذية املتعلقذذذة بعمالذذذة  ال سياسذذذات العمالذذذة الوطنيذذذة عموم 

، كمذذا ةحيصذذر معاجلذذة  ( لمذذرأةل ر، واالفتقذذار إىل نظذذم التقاعذذد أو خذذدمات الرعايذذةو ، والفجذذوة يف األجذذبذذني اجلنسذذني الفصذذل
ملذذرأة مذذن التوفيذذق بذذني العمذذل املذذنجور ومسذذؤوليات الرعايذذة بذذ ام  وتذذدابري سياسذذاتية لتمكذذني اهذذذه السياسذذات تمسذذتكمل  ال
مسذذذترتة وغذذذري معذذذرتف هبذذذا يف أطذذذر  دفوعذذذة األجذذذراملأعمذذذال الرعايذذذة غذذذري  ، تظذذذلويف أحيذذذا  كثذذذرية 58.دفوعذذذة األجذذذرامل غذذذري

وأنشذذطة ل املذذرأة مسذذؤولة عذذن معظذذم أعمذذاو لتنميذذة االقتصذذادية. لحذذا ضذذرورية السذذتدامة اجملتمذذع و أ، رغذذم السياسذذات الوطنيذذة
رعايذذذة املرضذذذى وكبذذذار السذذذن  أي  ذذذاو  ،رعايذذذة األسذذذرة والطذذذبخ والتنظيذذذ  و ذذذع املذذذاء واحلطذذذبك،  دفوعذذذة األجذذذراملالرعايذذذة غذذذري 
هذذذذه  دفوعذذذة األجذذذر الذذذيت تقذذذوم هبذذذا املذذذرأة، وبالتذذذات فقذذذر املذذذرأة، باسذذذتبعاداملأعمذذذال الرعايذذذة غذذذري ويمكذذذّرر اسذذذتتار واألطفذذذال. 

يذة ومذن النذات  احمللذي اإل ذات، وبعذدم إعطذاء أولويذة للخذدمات العامذة الذيت ميكذن أ  تسذذاعد مذن احلسذابات القوم مذالاألع
 دفوعة األجر وإعادة توييعها.املعلى تقليل مسؤوليات الرعاية غري 

 
 شروط تنفيذ األطر السياساتية والقانونية -دال

 
. مذا ي رهذاالوطنية  اتتفق عليها يف السياسمخاوف من عدم إدماج األطر الدولية امللل ،كثري من السياقاتاليف  -45

االاذذراط املزيذذد مذذن هنذذاك حاجذذة إىل فباإلضذذافة إىل احلاجذذة إىل مزيذذد مذذن اإلرادة السياسذذية علذذى املسذذتويني الذذوطين واحمللذذي، 
الفاعلذذة اجلهذذات قيذذام ، مبذذا يف ذلذذك تذذوفري األدوات الاليمذذة لتمكذذني شذذات واألطذذر الدوليذذةانقضذذمن السذذياقات احملليذذة يف ال

ذلك شذذذرط أساسذذذي لنجذذذاح تنفيذذذذ أطذذذر السياسذذذات الدوليذذذة الذذذيت تعذذذزي فذذذالسياسذذذات الدوليذذذة ذات الصذذذلة. تنفيذذذذ بالوطنيذذذة 
 .اق حقوقهاحقإو للمرأة التمكني االقتصادي 

 الّ تسذذاهمالتنفيذذ أسياسذات بنذذاءة تقذّر باملسذذاواة بذني اجلنسذني يف القذذوانني واللذوائو، يتطلذذب الحذىت عنذدما تكذذو   -46
احلصذذول علذذى احلقذذوق تعيذذق األعذذراف واملعتقذذدات والتوجهذذات االجتماعيذذة يف وضذذع حذذواجز غذذري مراعيذذة للنذذوع االجتمذذاعي 

اليت يتمتع هبا الرجل من  هانفساحلقوق بتتمتع املرأة حىت عندما يف بعض السياقات،  ،مثال  . فاملمارسة العمليةيف  والفر 

                                                           
 يالعذاملى املسذتوى علذيف حني ااف د مع مرور الوقد الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف بعض البلدا ، تشذري التقذديرات إىل أ  أجذور النسذاء تبلذ   55

 . جني (.2016يف املائة تقريبا من األجور اليت حيصل عليها الرجال )منظمة العمل الدولية، املرأة يف العمل: اتاهات  77
جذل علذى مكافذنة حصذول الر  األبوة تذؤدي يف معظذم احلذاالت إىلواألمومة، فتشري عقوبة األمومة ومكافنة األبوة إىل الفجوة يف األجور املتعلقة باألبوة  56

لذذديهن  مذذن. ويعذذود ذلذذك إىل اسذتمرار التمييذذز يف عذذاس العمذل ضذذد علذى األجذذرعقوبذذة إيقذذاع األمومذذة تذؤدي إىل فذذإ  يف األجذر، أمذذا بالنسذذبة ملعظذم النسذذاء 
 .أطفال لديهن والنساء غري املتزوجاتال أطفال مقارنة بالرجال العزع واءباء والنساء اللوايت 

 .. جني 2016جهات و لية، املرأة يف العمل: تمنظمة العمل الدو  57
. اسذذتعراض إقليمذذي وتقيذيم تنفيذذذ إعذذال  ومنهذذاج عمذل بيجذذني ونتذذائ  الذذدورة 2015جلنذة األمذذم املتحذذدة االقتصذادية ألمريكذذا الالتينيذذة والبحذذر الكذارييب. 58

 البحر الكارييب.( يف بلدا  أمريكا الالتينية و 2000االستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة )
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ضذد املذرأة نتيجذة األعذراف االجتماعيذة الثقافيذة  اا عميق ذة العملية منحاية اءياي  املمارستكو  حيث املرياه وملكية األرض، 
 59.ألقارع الذكورلالسائدة، ما يؤدي يف كثري من األحيا  إىل توريث األراضي واملمتلكات 

 
ألعذذذراف لتغيذذذري ا اوعامودي ذذذ اأفقي ذذذ اتطلذذذب تنسذذذيق  هذذذي تو  ، ليذذذات مؤسسذذذيةإىل ينبغذذذي أ  ترتكذذذز الذذذنه  التحويليذذذة  -47

فيمذذذا يتعلذذذق باملسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني. ووجذذذود إطذذذار مؤسسذذذي مذذذزود مبذذذوارد كافيذذذة علذذذى نطذذذاق اجملتمذذذع واملمارسذذذات والنذذذوات  
على املستوى الوطين شرط حاسم للتنفيذ. ويف سياق استعراض األمم املتحدة لتنفيذ إعذال  ومنهذاج عمذل املرأة يستهدف 

ما وجود نوع ب ها يعالبلدا  املشاركة  ت( بشن  املساواة بني اجلنسني، أفاد20عاما )بيجني+ 20 بيجني للمرأة بعد مرور
من اءلية اجلنسانية الوطنية )ويارات مستقلة لشؤو  املذرأة وجلذا  معنيذة باملسذاواة بذني اجلنسذني وجهذات تنسذيق يف الذويارات 

أ  تكذو  اءليذات املؤسسذية املعنيذة  أي  ذا إذ ينبغي ،ذات الصلة(. لكن من الواضو أ   رد وجود هذه اءليات غري كاف
لتكذذو  قذذادرة علذذى التذذنثري يف العمليذذات جلذذي وتفذذويض واضذذحة  اتبذذاملرأة  هذذزّة مبذذوارد ماليذذة وبشذذرية كافيذذة وبّولذذة بسذذلط

 شذؤو  املذرأة أو غريهذا مذن اءليذات ةويار نيتذل ضذما  أ  قذد يكذو  فمذثال ،  السياساتية وعمليات صذنع القذرار ذات الصذلة.
 60يف تعبئة اإلرادة السياسية واحلصول على دعم من بقية احلكومة. اعلى مستوى ممكن يف احلكومة حا   الوطنية أ

 
املسذاواة بذني اجلنسذني رفذع درجذة الذوعي بشذن  التعذاو  عذ  القطاعذات وبذني الذويارات لال بّد مذن يف هذا الصدد،  -48

الزراعيذة. وكذذلك األمذر  لتنميذة الزراعيذة وقطذاع األغذيذةلذيت تسذتهدف اايف سياسات واسرتاتيجيات األمن الغذذائي والتغذيذة 
والتوعيذذة املنهجيذذة وبنذذاء قذذدرات املذذوظفني احلكذذوميني  اتيذذناز يامل صذذيا بالنسذذبة لتذذوفري املذذوارد لشذذؤو  املذذرأة، مبذذا يف ذلذذك 

علذى تسذليب  أي  ذاأ  يسذاعد وأصحاع املصلحة الرئيسيني الذين يؤثرو  على جداول أعمال السياسات الوطنيذة. وميكذن 
الفجذذذوات بذذذني اجلنسذذذني يف الفذذذر  عذذذن لتغيذذذري السياسذذذايت تذذذوفري أدلذذذة اال ذذذوء علذذذى املسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني وتوسذذذيع فذذذر  

 –يف نيقيق األمن الغذذائي والتغذيذة ة هذه الفجوات تساهم معاجلأ   كي   عناإلنتاجية واملدرة للدخل يف قطاع الزراعة و 
فذذراد ألإىل نتذائ  صذحية وتغذويذة مفيذدة  االذتحكم مبذذوارد األسذرة يذؤدي عموم ذاملذرأة بقذدرة أكذ  علذى أ  نيلذي مذع مالحظذة 

رفذذع الشذذكاوى القانونيذذة وشذذبه  ليذذات اجلانذذب القذذانون، هنذذاك ضذذرورة لتعزيذذز  يف. وبالقذذدر نفسذذه مذذن األ يذذة،  يعذذااألسذذرة 
 .ةلفّعامحاية القانونية و ليات االنتصاف حلماية حقوق املرأة 

 
إشذذذراك العذذذامالت يف قطذذذاع الزراعذذذة واألغذيذذذة الزراعيذذذة يف عمليذذذات وضذذذع السياسذذذات والتخطذذذيب علذذذى سذذذيكو   -49

وعلذذى هذذذا  61.ةاملمارسذذيف و  ةنذذوات  منصذذفة هلذذن يف السياسذذالتوصذذل إىل لتيسذذري ضذذرورة حيويذذة  اضذذروري  املسذذتويات  يعهذذا 
فعاليذة أكذ  يف عمليذذات قذدر مذذن الالتنظذذيم والتفذاوض بن مذن كذذي تذتمكالنحذو، فذإ  دعذم اجلماعذذات النسذائية واجلمعيذات  

أداء هذا الدور، هناك الكثري مما ينبغي القيام به إلشذراك وتعزيذز من صنع القرار يشّكل أولوية. ولتمكني القيادات النسائية 
ت القاعديذذة ويف العمليذذات اجلمعيذذات النسذذائية علذذى املسذذتويات احمللذذي والذذوطين واإلقليمذذي عذذ  احلركذذات النسذذائية واملنظمذذا

املسذتويات، مذن املسذتوى الذوطين نذزوال  كافذة . وهذا يعين العمذل مذع النسذاء والرجذال علذى  الوطين السياساتية الوطنية واحلوار
ا بعيذد  املذدعوم بتحذوالت  –التغيري التحذوت فذعملهذا. أ يذة إىل املستويني احمللي واملنزت، لتيسري التوعيذة بن يذة صذوت املذرأة و 

 على أدناها.كما التغيري على أعلى مستويات احلكومة  يستلزم  –التمييز بني اجلنسني عن عن املعايري غري املتساوية و 
                                                           

59 . Gender issues in land policy and administration. In: Gender in agriculture sourcebook. 2009World Bank, FAO & IFAD. 
Washington, D.C., World Bank 

60 . New York20. The Beijing Declaration and Platform for Action turns 2015UN Women.  
61 . Gender and agricultural livelihoods: strengthening governance. In: Gender in 2009Bank, FAO & IFAD.  World

agriculture sourcebook. Washington, D.C., World Bank. 
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 مواجهة التحديات -اثالثً 

 
الذذيت سذذرتاتيجيات االلتحذذديات الذذيت تواجذذه متكذذني املذذرأة وكذذذلك إىل ا اهذذذا القسذذم نظذذرة عامذذة أكثذذر تعمق ذذ يقذذدم -50

يف وثيقة ذات صلة  أحادت على دّ حم  ، االت مواضيعية رئيسية أربعةمع  ةقعالباللى هذه التحديات لتغلب عإىل اتسعى 
 :، وهيالزراعية سياق قطاع الزراعة واألغذية

 
 مة والشراكات واألدوار القيادية؛السياسات العايف مشاركة املرأة يف صنع القرار و  (1)
 د الطبيعية واملدخالت وأدوات اإلنتاج والتحكم هبا؛حصول املرأة على األرض واملوار  يةإمكان (2)
 فر  متتع املرأة بظروف عمل الئقة واحلصول على أجور كافية؛ (3)
 .قدرات املرأة على الوصول إىل األسواق (4)
 

، مث أةالق ايا الرئيسية الذيت تذؤثر علذى متكذني املذر لى كل  ال من اجملاالت املواضيعية بنظرة عامة عري التقدي ل  -51
قذّدم التجذارع واختارهذذا أع ذاء فريذذق املهذام التقذين الذذذي أنشذنته جلنذذة وقذذد عذذرض لعذدد مذن التجذذارع امللموسذة. يلذي ذلذك 

التفاقيذة الق ذاء  34األمن الغذائي العاملي لدعم التح ري للمنتدى على أسار صلتها بالق ايا اليت تشملها التوصية رقم 
الذنمه  قذدرهتا علذى إظهذار تنذوع كمذا علذى أسذار ( بشذن  حقذوق املذرأة الريفيذة  2016) على  يع أشكال التمييز ضذد املذرأة

 وجهات النظر.و 

 
 مشاركة المرأة في صن  القرار والسياسات العامة والشراكات واألدوار القيادية -ألف

 
يذة يف سذياق تكذو  فيذه لتمكني االقتصادي للمرأة العاملذة يف قطذاع الزراعذة واألغذيذة الزراعالرتوي  لشكات من اإل -52

 املرأة الريفية مستبعدة إىل حد كبري عن عمليات صنع القرار على مستويات اجملتمع  يعها.
 

يعين ذلك على مستوى األسرة املعيشية أ  القذرارات الرئيسذية بشذن  توييذع األعمذال املنزليذة واحلصذول علذى املذوارد  -53
أربذذاع األسذذر الذذذكور. ويف سذذياق اسذذرتاتيجيات علذذى  مذذا تكذذو  حكذذر ا كثذذري ا  اإلنتاجيذذة واملشذذاركة يف األنشذذطة املذذدرة للذذدخل

سذذبل عذذيي يف النسذذاء والرجذذال يف أحيذذا  كثذذرية يسذذعى كذذل مذذن  إذ - سذذبل عذذيي متمذذايزة بذذني اجلنسذذني يف األسذذر املعيشذذية
القتصذذادية املرتبطذذة توييذذع املنذذافع اعلذذى كذذو  لذذذلك  ثذذار خطذذرية علذذى نذذوع العمذذل الذذذي تنخذذرط فيذذه النسذذاء و ت - ةمسذذتقل

يشذذّكل ، والذذوطين ليمذذيواملسذذتويني اإلق احمللذذي تمذذعاألعلذذى، مسذذتوى اجمل حلوكمذذةوعلذذى مسذذتويات اباألنشذذطة املنزليذذة عمومذذا. 
التصذدي إىل أمذام تصذميم وتنفيذذ سياسذات موجهذة  امليذات التخطذيب وصذنع القذرار عائق ذن ععذغياع صوت املذرأة الريفيذة 
 اليت تواجهها املرأة الريفية.لتحديات النوع االجتماعي 

 
إشذراك منظمذذات منتجذي األغذيذذة وتعاونيذات املذزارعني يف مبذذادرات التنميذة والعمليذذات أ  علذى نطذذاق واسذع تبذني  -54

السياساتية وسذيلة هامذة للتمكذني االقتصذادي للمذزارعني يف  يذع اجملذاالت. ومذع ذلذك، ال تذزال املذرأة يف كثذري مذن األحيذا  
علذى عمليذات صذنع  هذافذر  تنثري نيذّد مذن بطريقذة أحا تشارك فيها ولكذن أو املنظمات والتعاونيات ن هذه إما مستبعدة ع
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دخذول مذن إمكانيذة  دّ ىل احلذإإىل جانب االفتقار إىل فر  احلصول على األصذول واملذوارد اإلنتاجيذة، ويؤدي ذلك، القرار. 
 فيها.دخلن اليت يعلى شروط الشراكات  هنتنثري من يف شراكات تارية و النساء 
 

 -حقذذوق املذذرأة يف بعذذض البلذذذدا  تذذدافع عذذن حركذذات  تمذذع مذذذدن فّعالذذة فذذإ  غيذذاع ، الوقذذائعتلذذك إىل نظر بذذال -55
أ  متكذذذني تلذذذك املنظمذذذات ومشذذذاركتها  ال شذذذكيشذذذكل مصذذذدر قلذذذق خذذذا . و  – مثذذذل تلذذذك احلركذذذاتوهتمذذذيي واضذذذطهاد 

جلنسذني، مبذذا يف ذلذك يف املعذذايري االجتماعيذة الثقافيذذة األساسذية الذذيت لعالقذات بذذني ايف اإلحذذداه تغيذريات نيويليذذة ضذروريا  
تعزيذز ومذن املؤكذد أ  كثري من القيود اليت نيذول دو  متكذني املذرأة يف قطذاع الزراعذة واألغذيذة الزراعيذة. فرض  تساهم بقوة يف 

حذذديات الرئيسذذية املتعلقذذة بذذاألمن الغذذذائي اصاصذذة أمذذر أساسذذي ملواجهذذة التاحليذذاة مشذذاركة املذذرأة وقيادهتذذا يف احليذذاة العامذذة و 
بنمنذذاط االسذذتغالل والعنذذ  اجلنسذذان الذذيت  ف ذذال  عذذن التحذذديات املتعلقذذة والتغذيذذة، وخاصذذة فيمذذا يتعلذذق باألطفذذال والرضذذع، 

 تسود اجملتمعات الريفية التقليدية.ما  كثري ا
 

عذ  جبهذات  ا منسذق  لتشجيع التغيري عمذال   نتتطلب معاجلة هذه الق ايا ويتطلب حشد أصوات النساء وقياداهت -56
، وإشذراك نومنظمذاهت للنسذاءومستويات متعددة. ويشذمل ذلذك نيويذل املعذايري واملواقذ  الثقافيذة، وتذوفري التذدريب املناسذب 

لذذذذذذدعوة إىل لتمكيذذذذذنهن مذذذذذذن ايف منظمذذذذذذات املنتجذذذذذني وهتيئذذذذذذة مسذذذذذاحات  منذذذذذذة يف العمليذذذذذذات السياسذذذذذاتية للنسذذذذذذاء النسذذذذذاء 
 .نحقوقه إعمال

 
 أمثلة:

 المعيشية لتعزيز مشاركة المرأة في صن  القرار ةاألسر علب مستوى  منهجيات -1
 

لتحسذذني  امتكذذن أفذذراد األسذذرة مذذن العمذذل مع ذذ املعيشذذية هذذي منهجيذذات تشذذاركية ةاألسذذر علذذى مسذذتوى نهجيذذات امل -57
و تعزيذذز الرفذذاه العذذام لألسذذرة املعيشذذية . والغذذرض منهذذا هذذعمذذلالعبذذاء أل اأكثذذر إنصذذاف  توييذذع العالقذذات وصذذنع القذذرار ونيقيذذق 

أكثذر  مسذتدامةية وإنشاء نظم يراعة حيايات صذغرية وسذبل عذيي ريفيذة و لتنما مومتكني  يع أع ائها من نيقيق إمكانياهت
 .والتكي قدرة على الصمود و  ةنامت
 

املعيشذية، يف أجذزاء كثذرية مذن األسذر  أ حلقيقة هذي  املعيشية على فهم متنام   ةاألسر  مستوىعلى نهجيات امل بىنت -58
كذل مذن النسذاء والرجذال ، بل يسذعى  احتياجات وموارد ومنافع وأهداف مشرتكةذات وحدات متماسكة العاس، ال تشّكل 

عذذن أنشذذطة إنتذذاج  مسذذؤوال  الطذذرفني  يكذذو  كذذل مذذنفسذذبل عذذيي منفصذذلة يف يف األسذذرة املعيشذذية ذاهتذذا يف كثذذري مذذن األحيذذا  
كذذن أقذذل قذذدرة علذذى ا ذذاذ يل كمذذا الرجذذميلذذك ااألصذذول اإلنتاجيذذة أقذذل ممذذا متلذذك النسذذاء مذذن  ،عذذادةالويف واسذذتهالك بتلفذذة. 

 ةمثقلذذاملذذرأة . ويف أحيذذا  كثذذرية تكذذو  حيصذذلن عليذذهوباسذذتخدام الذذدخل الذذذي  نقذذرارات اقتصذذادية مسذذتقلة تتعلذذق مبشذذاريعه
رجذذذل أنذذذه مثقذذذل مبسذذذؤولياته كذذذرع أسذذذرة. وتعيذذذق هذذذذه املنزليذذذة ومهذذذام الرعايذذذة، يف حذذذني يشذذذعر العبذذذاء واأل اجياإلنتذذذبالعمذذذل 

مذذال تاريذذة فّعالذذة، نتاجيذذة وتطذذوير أعيف اإلعلذذى نيقيذذق مكاسذذب  مأفذذراد األسذذرة املعيشذذية وقذذدرهتلذذدى  يذذةالتفاوتذذات الدافع
 ي وأمن الدخل.و والتغذاألمن الغذائي على توفري  معلى قدرهت ايؤثر سلب   ما
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مذذن نيديذذد العوائذذق   يع ذاهذذي متّكذن أفذذراد األسذذرة و لألسذرة املعيشذذية.  يذذز املغلذذق"احلنهجيذذات ضذمن "هذذذه املتعمذل  -59
هذذي  الطريقذذة الذذيت تعمذذل هبذذا هذذذه املنهجيذذاتو اهتم. و السذذتفادة القصذذوى مذذن الفذذر  املتاحذذة لتحسذذني حيذذلوالتغلذذب عليهذذا 

يذة مشذرتكة: مذا الذذي حيذاولو  نيقيقذه لتوصذل إىل رؤ ل – بنذاء والبنذاتالذزوج والزوجذة واأل - اجعل أفذراد األسذرة  لسذو  مع ذ
أنفسذهم يف غ ذو  ثذاله أو ةذآل سذنوات؟ مث يقومذو  بتحليذل أيذن هذم اء . وملذاذا س يتوصذلوا بعذد يودو  أ  يذروا وأين 

 إىل نيقيق رؤيتهم؟
 

نسذذني أ  عذذدم املسذذاواة يف أدوار وعالقذذات اجلإىل إدراك أفذذراد األسذذرة املعيشذذية  يتوصذذلكجذذزء مذذن هذذذه العمليذذة،  -60
تحقيذق ل اأفذراد األسذرة علذى العمذل مع ذاملشذرتكة رؤيذة ال. وحيفذز وضذع اءفقذر  و ظلذم يا من السبب يف أحذكو  جزء  يميكن أ  

املسذتقبل ونيقيذق باتذاه فهذم كيفيذة التحذرك هم من كنمتالوسيلة اليت الراهن دراسة وضعهم بينما توفر هلم مستقبل مشرتك، 
واستعدادها للتصرف بنذاء  علذى النتذائ   -األسرة املعيشية على فهم أسباع وضعها احلات ، قدرة هكذاأهدافهم املشرتكة. 
 .اإلطالق طاقاهت يةاأل أمر حاسم  -اليت تتوصل هلا

 
 :انظرملزيد من املعلومات، 

https://www.ifad.org/topic/household_methodologies/overview/tags/knowledge_notes 
 
 تمكين المرأة من خالل منظمات المنتجين -2
 

وهذذي منظمذذة غذذري حكوميذذة تعمذذل مذذع منظمذذات املنتجذذني يف  يذذع  - Twinيوثّذذق التحليذذل الذذذي أجرتذذه منظمذذة  -61
مبذذادرات  ،لذذدور الذذذي تلعبذذه املزارعذذات يف سالسذذل قيمذذة القهذذوة والكاكذذاو واجلذذويل –أءذذاء أمريكذذا الالتينيذذة و سذذيا وأفريقيذذا 

 ابتكارية ملعاجلة أوجه التفاوت بني اجلنسني يف احلصول على فر  اقتصادية.
 

 للذذذدور الكبذذذري الذذذذي تؤديذذذه املذذذرأة يف األغذيذذذة الزراعيذذذة واألنشذذذطة الزراعيذذذة اال ذذذوء علذذذى أنذذذه نظذذذر  نظمذذذة املسذذذلطد  -62
( كثذذري ا  )والذذذي إمذذدادات يراعيذذة مذذن منتجذذني مذذن مؤسسذذة أعمذذال تاريذذة نيصذذل علذذى فذذإ  أي  ،مذذا ال حيظذذى بتقذذدير كذذاف 

يف  نيويلي ذا دور ااألعمذال التجاريذة  مؤسسذات . وميكذن أ  تلعذبعظيمذا ديْذن اللمرأة  حتم امدينة أصحاع احليايات الصغرية 
. ويف اهلادفذذةهذذذه التذدخالت هذذي مذن فع هلذا امنذذذاتذه يف الوقذذد قذق نييف سالسذل القيمذذة اصاصذة هبذذا و إنصذاف املذذرأة تعزيذز 
اسذرتاتيجيا. وينبغذي علذى الشذراكات بذني منظمذات املنتجذني ووكذاالت التنميذة  صدد، متثل منظمذات املنتجذني مذدخال  هذا ال

 لتعزيز العدالة للمرأة من خالل: ةأولويإعطاء واجلهات الفاعلة اصاصة واحلكومات 
 

  انية علذذى التذذزام منظمذذات املنتجذذني بتحقيذذق العدالذذة اجلنسذذ ار ي ذذ ات ذذفي طابع ذذ جنسذذانيةسياسذذات وضذذع وتنفيذذذ
منظمذذة منتجذذني درج يف دسذذتور يمذذن  بذذمذذثال ، ، إحذذداه تغيذذري نيذذوت يف العالقذذات بذذني اجلنسذذنيوتتذذوفر هلذذا إمكانيذذة 

عمذل املذرأة يف املزرعذة ويف املنذزل علذى  ذاح إيبراي و القيام حبملة توعية إلأو  انيةالتزام صريو بتحقيق العدالة اجلنس
 سواء. حدّ 

  مراجعذذذة يف منظمذذذات املنتجذذذني مذذذن خذذذالل  ء  اع ذذذأيصذذذبحن حبذذذد ذاهتذذذن مذذذن أ  متكذذذني عذذذدد أكذذذ  مذذذن النسذذذاء
أو تشجيع الرجال على تقاسم ملكية األرض مع يوجاهتم أو مع غريهن مذن نظمات و/هذه املسياسات ع وية 

 ها هلن.ئإهدا أفراد األسرة من اإلناه أو

https://www.ifad.org/topic/household_methodologies/overview/tags/knowledge_notes
https://www.ifad.org/topic/household_methodologies/overview/tags/knowledge_notes
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  "عرفذة املزيذد مللكل من الرجذال والنسذاء الفرصة وإتاحة لقيادات النسائية لإنشاء ف اءات تكو  مبثابة "حاضنات
إدراج جلذذا  نسذذائية يف هيكذذل حوكمذذة كذذذلك مذذن شذذن  فكذذار حذذول اهلويذذة. و األلنظذذر يف لعذذن الشذذؤو  اجلنسذذانية و 

احلصذول علذى مذن صول على مزيد من النفذوذ يف صذنع القذرار و القيادات النسائية من احلمتكني  نياملنتج اتمنظم
 يف االسرتاتيجية التنظيمية. املرأةمن الرتكيز على أولويات  موارد مالية، ما يساعد على مزيد  

  القيذذام بذذإدارة أعمذذال تاريذذة بمذذثال ، كموظفذذات مشذذرتيات أو  -هتيئذذة الفذذر  للنسذذاء لالاذذراط يف بيذذع املنتجذذات
 ديناميات السوق.على  أي  اتعرفن يمصدر إضايف للدخل و فر هلن كي يتو   –صغرية 

  أو القيذذام حبمذذالت لتمكيذذنهن مذذن احلصذذول علذذى بنسذذعار معقولذذة و/ قذذروضالتعزيذذز فذذر  حصذذول النسذذاء علذذى
 احلكومة أو غريها من اجلهات الفاعلة احمللية. اتقدمه ةمدعوم قروض

  انتخابذات كمن املشاركة بفعالية أكذ  يف العمليذات الدميقراطيذة،  النساء االستثمار يف برام  تعليم الكبار لتمكني
 .وقدرهتن على احلصول على هذه احلقوق قوق ملكية األراضيحل نالقيادات، وييادة وعيه

  قيمة إىل املنتجات النسائية وتولد موارد إضافية ميكذن اسذتخدامها اليت ت ي  نساء"، من صنع المبادرات "دعم
 كني النساء وييادة استثمارهن يف مزارعهن وأسرهن.لتمويل مبادرات لتم

 
 :انظرملزيد من املعلومات، 

 http://www.twin.org.uk/assets/Twin-reports/Empowering-Women-Farmers-in-Agricultural-Value-
Chains-1.pdf 

 
 مشاركتها في صن  القرار، بنمايعزز العمل الجماعي للمرأة  -3
 

ذذذذ اتواجذذذذه نسذذذذاء الشذذذذعوع األصذذذذلية نيذذذذدي   -63 تمذذذذع ا فهذذذذن يعذذذذانني مذذذذن متييذذذذز منهجذذذذي كإنذذذذاه وكجذذذذزء مذذذذن  مزدوج 
 األصليني. السكا 

 
وصذذوهلن إىل مواقذذع  يذذةللنسذذاء ميكذذن أ  يسذذا ا يف إمكان نياجلمذذاعيوالذذدعم تظهذذر هذذذه احلالذذة كيذذ  أ  االاذذراط  -64

يف السذذياق الذوطين. وال ينحصذر دور نسذذاء  وأصذنع القذرار السياسذي سذذواء مذن خذالل السذذلطات احملليذة للسذكا  األصذليني 
عذذبء األعمذذال  أي  ذذايذذتحملن ، فهذذن يف دورهذذن اإليبذذال والثقذذايفا  تمعذذاهتن احملليذذة تقليذذديالشذذعوع األصذذلية يف بنمذذا يف  

ويف كثذذذري مذذذن األحيذذذا  يتصذذذدر  الن ذذذال للذذذدفاع عذذذن األراضذذذي وحذذذق تقريذذذر املصذذذري ضذذذد مشذذذاريع البنيذذذة التحتيذذذة  ،املنزليذذذة
بالن ال نيابة عذن  ذتمعهن احمللذي  افع قدم  مهاراهتن يف التفاوض والدوقد أتاحد هلن . املناجمال خمة، مثل السدود أو 

 حكذر اعذادة كذا  )وهذو دور  األصذلي  Ngäbe لآل اجملتمذع احمللذي لشذعب يف كزعيمات )مستشار رفيع( أ  ينتخنب  بنسره 
إلدارة نشذذاطهن اإلنتذذاجي  يذذاتتعاونيذذة للحرف ا، الذذاليت أنشذذن  مع ذذGunaلرجذذال(. وينطبذذق األمذذر نفسذذه علذذى نسذذاء علذذى ا
أ ية هذا  ادركو أ أي  ا. ويعين هذا النه  أ  الرجال احمللي مجتمعمراعية للبطريقة وفعلن ذلك  ،Gunaيف أراضي الرئيسي 

فرصذذة تعزيذذز  أي  ذذاهلذذن السذذياق يتذذيو هذذذا لكذذن فتواجذذه نسذذاء الشذذعوع األصذذلية نيذذديات متعذذددة،  ،املشذذروع. أمذذا يف املذذد 
مذا ، هذاواملشذاركة في منظمذات أخذرى غذري منظمذات الشذعوع األصذلية أو منظمذات بتلطذةمذع قدراهتن مذن خذالل التفاعذل 
 املؤسسات الوطنية.على مستوى القيام بنعمال الدعوة  مكنهن يف بعض احلاالت من

 
  :انظرملزيد من املعلومات، 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.twin.org.uk/assets/Twin-reports/Empowering-Women-Farmers-in-Agricultural-Value-Chains-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.twin.org.uk/assets/Twin-reports/Empowering-Women-Farmers-in-Agricultural-Value-Chains-1.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.twin.org.uk/assets/Twin-reports/Empowering-Women-Farmers-in-Agricultural-Value-Chains-1.pdf
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http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/SITUACION-INDIGENA-DORIS-BILL.pdf 
 )باللغة االسبانية(

 
 حصول المرأة علب األراضي والموارد الطبيعية والمدخالت يةإمكان -باء

 وأدوات اإلنتاج والتحكم بها
 

تعذان التمييذز يف احلصذول علذى األرض والذتحكم ادات اجتماعيذة وثقافيذة بسذبب حذواجز قانونيذة وعذال تزال املرأة  -65
يف  هامتياياتذلرجذل ؛ وللرجذللاألولويذة تعطذي نظذم املذرياه تذزال فذال . حيايهتذا واسذتخدامها ونقذل ملكيتهذامبذا يف ذلذك  -هبا 

نسذاء هذي قودهذا ي. املذزارع الذيت تلصاحله؛ وهناك حمابذاة لذه يف سذوق األراضذمصممة الزواج؛ وبرام  الدولة لتوييع األراضي 
ذذ مذذن األراضذذي والثذذروة أقذذل ر اقذذدموظذذروف إنتذذاج وتسذذويق سذذلعها أسذذوأ: فالنسذذاء يسذذيطر  علذذى ا يف املتوسذذب أصذذغر حجم 

علذى احلصذول علذى هتن ، وقذدر أدىن تنمني، ومسذتويات تعلذيمهن الأو  قروضالاحليوانية، وهن أقل قدرة على احلصول على 
 تعذادة مسذؤوالالنسذاء املذزارع العائليذة، إذ تكذو  واحلذال شذبيه يف . أضذع  علومات عن السذوقاملخدمات اإلرشاد وعلى 

تذذنثري يذذذكر علذذذى اإلدارة  نهلذذال يكذذو  صذذغرية يف حديقذذة الفنذذذاء اصلفذذي أو علذذى جذذزء مذذن قطعذذذة األرض و  اتمسذذاحعذذن 
حليوانذات و ذع الثمذار والنباتذات الطبيذة  ذع احلطذب ورعذي ا نأنشذطتهت ذي  النسذاء إىل املشرتكة. ويف كثري مذن األحيذا  

لقطذذاع اصذذا  علذذى نطذذاق واسذذع وكذذذلك النزاعذذات املسذذلحة إىل إىل ايذذؤدي نقذذل حقذذوق حيذذاية األراضذذي و مذذن املشذذاعات. 
يذذؤدي ذلذذك كلذذه إىل ييذذادة أشذذكال كمذذا ضذغوط علذذى املنذذاطق العامذذة ومسذذاحات اجملتمذذع احمللذذي التقليديذذة وعلذذى الفالحذذني،  

 ها.وإعادة فرض املرأةإقصاء 
 

 خصذوبة األكثذربيولذوجي تذزداد ال ذغوط علذى األراضذي -تنذوع اجتمذاعييتذوافر امليذاه و  هذافيتذوافر يف املناطق الذيت ت -66
إنتاجية. وتؤثر مشاريع البنية التحتية ال خمة، مثل بناء السدود، على السكا  الذين يعيشو  على امتداد اجملذاري املائيذة و 

 يسذا ن مسذا ة كبذريةف  الغالبية العظمى من العامالت يف مصايد األ ذاك يف فذرتة مذا بعذد اجلذين وظويعتمدو  عليها. وتم 
، يف تهيذذذز وتذذذارة األ ذذذاكالعذذذامالت  ةعذذذيي ودخذذذل األسذذذرة. وعلذذذى الذذذرغم مذذذن مسذذذا يف نيقيذذذق األمذذذن الغذذذذائي وسذذذبل ال

القذرار املؤسسذي الذيت ت ذع السياسذات الذذيت  عمليذات صذنعب مذا يتعلذقمهمشذات يف هذذا القطذاع، وخاصذة فيأحذن يبقذني  إال
إىل يف كثذذذري مذذذن األحيذذذا  نظذذذر أنذذذه ال يم يف األعمذذذال التجاريذذذة. وأحذذذد أسذذذباع ذلذذذك هذذذو  هنطااذذذر او  هذذذنعمل شذذذروطنيذذذدد 

ال تؤخذذ أوضذاعهن باحلسذبا  يف السياسذات فذصذيد المذن قطذاع  ايز األ اك على أحن يشّكلن جذزء  العامالت يف  ال ته
معرفذة واافذاض مسذتويات  قذروضاحلصذول علذى  يذةاالفتقذار إىل إمكانو مصايد األ ذاك احلرفيذة. تديد تعزيز أو  إىلالرامية 

تنظذذيم وقلذذة فذذر  تذذوت إدارة املذذوارد السذذمكية ال ضذذع عذذود جزئيذذا  إىل ت يتوتذذدن القذذدرة علذذى املسذذاومة الذذ القذذراءة والكتابذذة
 القطاع.بعض  ثار هتميي املرأة يف هذا غري ليسد  يعها 

 
احلصذذذول علذذذى األراضذذذي واملذذذوارد الطبيعيذذذة األخذذذرى واسذذذتخدامها  يذذذةيف إمكان متسذذذاو  ينبغذذذي أ  تتمتذذذع املذذذرأة حبذذذق  -67

نظذذم احليذذاية اصاصذذة. كمذذا ينبغذذي أ  تسذذتفيد املذذرأة مذذن معاملذذة عذذن النظذذر عذذن وضذذعها الزوجذذي و صذذرف والسذذيطرة عليهذذا ب
النسذاء و . اإلسذكا وكذذلك يف خطذب إعذادة إصذالح نظذم التملذك، زراعذي و أولويذة يف إطذار اإلصذالح التعطى متساوية أو 
إىل أ  يصذذبو  ةكثذذري   اتذذؤدي أحيان ذذسذذندات امللكيذذة الفرديذذة ف. ةر يذذ اتتذذري ترتيبذذبشذذكل خذذا  عنذذدما للخطذذر معرضذذات 

املعتذادة. ولذذا لنخذب الذكور يف األسر املعيشية املالكني القانونيني الوحيدين لألرض وأ  توضع األراضي املشذاع يف أيذدي ا

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/SITUACION-INDIGENA-DORIS-BILL.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/SITUACION-INDIGENA-DORIS-BILL.pdf
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يف احلق فذذ سذذندات امللكيذذة املشذذرتكة أو احليذذاية اجملتمعيذذة اسذذرتاتيجية مسذذاواة بذذني اجلنسذذني يف ملكيذذة األرض.اعتبذذار ينبغذذي 
 للسيادة الغذائية. ةط أساسيو املوارد الطبيعية شر احلق يف البذور و احلق يف األرض و 

 
حصذذول املذذرأة علذذى األراضذذي واسذذتخدامها وإدارهتذذا ملعاجلذذة أوجذذه  يذذةهنذذاك حاجذذة إىل مزيذذد مذذن املعرفذذة حذذول إمكان -68

أ  تتجذذذذاوي التعذذذذدادات نيديذذذذد جذذذذنآل  2020 يلزراعذذذذالتعذذذذداد لالعذذذذاملي  نذذذذام  اليوصذذذذي و التمييذذذز املتعذذذذددة الذذذذيت تواجههذذذذا. 
العديذذد مذذن تذذزال هنذذاك حاجذذة إىل النظذذر فيذذه يف وهذذو أمذذر مذذا الشذذخا املسذذؤول عذذن املزرعذذة أو العقذذار أو قطعذذة األرض )

البلذذدا (. وتشذذمل التوصذذيات، مذذثال ، أسذذئلة لتحديذذد توييذذع صذذنع القذذرار يف املنذذزل فيمذذا يتعلذذق بذذإدارة األصذذول واملمتلكذذات. 
 مصدر املعلوماتهي أ  تكو  املرأة  أي  اومن املالئم 

 
وخاصذذة يف  ،النسذذاء متنوعذذة إلنتذذاج األغذيذذة وأ  ا  يبذذدأ نيسذذني ظذذروف النسذذاء املنتجذذات مذذع إدراك أ  هنذذاك طرقذذ -69

اجملتمعات احمللية التقليدية، ميتلكن معرفة واسعة بتكيي  املمارسات مذع بيئذتهن الطبيعيذة املتغذرية ومذع الثقافذة الذيت يذرغنب يف 
 باملعرفذذذةومذذذن ال ذذذروري التنويذذذه االبتكذذذار. مذذذا يذذذؤدي إىل باسذذذتمرار ب يذذذالتجر النسذذذاء تتعمذذذد تعزيزهذذذا. وعذذذالوة علذذذى ذلذذذك، 

املراكز التعليمية والبحثية والذيت هتذدف إىل ييذادة اإلنتذاج دو  ييذادة عذبء العمذل. نهجها يف ذلك املعرفة اليت متم  ، مباوتبادهلا
السيادة الغذائيذة للمجتمعذات احملليذة. ويسذاهم ذلذك يف بنذاء القذدرة تعزيز واهلدف هو ييادة االستقالل االقتصادي للمرأة و 

الصذذناعية )أي املبيذذدات والكائنذذات املعدلذذذة -لذذوه النذذذاجم عذذن النمذذاذج الزراعيذذةتعلذذى التكيذذ  مذذع تغذذري املنذذا  ومعاجلذذة ال
هذذذه العمليذذة اجلماعيذذة لبنذذاء املعرفذذة تنذذّور الذذنه  الزراعيذذة البيئيذذة وغريهذذا مذذن االبتكذذارات الذذيت تذذدعم و ا، ومذذا إىل ذلذذك(. وراثي ذذ

لنظذذذر يف تلذذذك املمارسذذذات اوالتغذيذذذة. ومذذذن املهذذذم يف نيقيذذذق األمذذذن الغذذذذائي بذذذدورها الذذذنظم الغذائيذذذة املسذذذتدامة الذذذيت تسذذذاهم 
جديذدة إلبذداع املذرأة ولرتتيبذات  اواألدوات اليت تتيو االبتعاد عن تقسيم العمل احملدد بذالنوع االجتمذاعي بطريقذة تفذتو  فاق ذ

اجلديذذدة،  املذذرأة يف  يذذع مراحذذل التطذذوير احمللذذي للتكنولوجيذذات واملمارسذذاتتمشذذرك عنذذدما و . أخذذرى عمذذلترتيبذذات ة و يأسذذر 
 عمل باستمرار على نيسني قدراهتا.تملك عملها وأ  تصبو مستقلة وتعندئذ أ  تميكنها 
 

 أمثلة:
صندوق كاتوسي  -األراضي لالستيالء الواس  النطاق علب آلثار السلبية علب التصدي لبناء قدرات النساء  -1

 62أوغندا ،لتنمية المرأة
 

نطذاق يف مقاطعذة موكونذو الواسذع الحذول اسذتمالك األراضذي  يعملذ توضذو هذذه احلالذة كيذ  كذا  مشذروع حبذث -70
فهذم نيذديات االسذتيالء علذى علذى على بنذاء قذدرات أفذراد اجملتمذع احمللذي  اة فيكتوريا يف وسب أوغندا( قادر  )حيث تقع حبري 

 .ياتذه التحدللتصدي هلتقدمية األراضي يف  تمعهم وا اذ خطوات 
 

 تمعذذات الصذذيد يف مقاطعذذة موكونذذو حيذذث يف عذذن نزاعذذات األراضذذي املتفشذذية  أجذذرى صذذندوق كاتوسذذي دراسذذة -71
ة فيكتوريذذذذا، ، وخاصذذذذة يف منطقذذذة حبذذذذري يذذذاهاملبى مغطذذذذ هذذذايف املائذذذذة من 73.4 بذذذذن  منطقذذذذة موكونذذذووتتميذذذز . وقيعمذذذل الصذذذذند

مذذثال   ،االسذذتثمارات للمسذذتثمرين احملليذذني واألجانذذب علذذى حذذد سذذواء، ومناسذذبة ألنذذواع بتلفذذة مذذن ا علهذذا جذابذذة جذذد   مذذا
. ويتزايذذد شذذراء األراضذذي علذذى نطذذاق واسذذع حذذول نطذذاقال ةواسذذعالاأل ذذاك أنشذذطة تربيذذة األنشذذطة الزراعيذذة و السذذياحة ويف  يف
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مثل الزراعة وصيد األ اك على نطاق صغري، ما يؤدي  ،أشكال أخرى غري االستخدام التقليدي هلايف البحرية لالستثمار 
مذن مسذّطو مذائي  ةقريبذالقذع او املصذيد )نذزال املاحملليذة إلواقذع اململن يعيشذو  علذى القسري خالء ىل اإلإإىل الفوضى واجلهل و 

تزايذذد إىل عذذزل شذذكل ميذذؤدي بيذذع وشذذراء قطذذع شاسذذعة مذذن األراضذذي بو (. ااأل ذذاك وتبادهلذذا تاري ذذصذذني  ت ا ذذري فيهذذالذذيت 
دودة علذى مواقذع احملذ اتسذاحاملاجملتمذع احمللذي علذى احذتالل  ذ  أفذراد مذا أجزاء معينة من البحذرية، يف وحصرهم الصيادين 
 القريبة. املصيدإنزال 

 
من أوجه النزوح  اا وت رر  األكثر حرمان  هن و  ،تشارك النساء بشكل رئيسي يف تهيز وحف  األ اك بعد صيدها -72

عذذذادات احملليذذذة ذلذذذك، فتعذذذدد التفذذذاقم . و سذذذبل بديلذذذةب بسذذذبب حمدوديذذذة الفذذذر  املتاحذذذة هلذذذن لكسذذذب الذذذريقهذذذذه املسذذذتمرة 
ذ  ويوجذة أخذرى يف بلدتذه. و املصذيد كو  للصذياد يف كثذري مذن األحيذا  يوجذة يف موقذع إنذزال إذ تالزوجات شائع،  عنذدما  م

ّلفذذو    علذذى تذذرك وظذذائفهم، و الصذذياد النعذذدام  ة  مذذا  علهذذن حذذىت أكثذذر عرضذذ ،يف مواقذذع اإلنذذزالوراءهذذم  اعملي ذذالزوجذذات ُيم
 خالء.الاألمن املات و 

 
أفراد اجملتمع احمللي املشاركو  يف املشروع القائم على العمل الذي يديره صندوق كاتوسي هذم صذيادو  ومزارعذو   -73

املياه واستخدام األراضذي. استخدام أسريو  ومن أصحاع احليايات الصغرية، ويسلب ذلك ال وء على الروابب القوية بني 
هبذدف املصذيد مذن كذل موقذع مذن مواقذع إنذزال اختذريوا ضذغب تتذنل  مذن متطذوعني  ونتيجة هلذذا املشذروع، تشذّكلد  موعذة
 غري املشروع.اإلخالء بذل جهود متسقة ملقاومة االستغالل و 

 
 : انظرملزيد من املعلومات، 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/Case-of-Katosi-Women-Development-
Trust.compressed.pdf 

 
 63لتقليدية للرعاة من النساء، تشادالمعرفة ا من ادةالستف -2
 

التوثيذذق علومذذات مذذن خذذالل املقذذادرات علذذى توليذذد أحذذن  الرّحذذل تايذذعااإلنذذاه الر  أثبتذذدتبذذني هذذذه احلالذذة كيذذ   -74
تقليدية. وكا  القصد من املشروع استخدام اص ة واملواد واملخرجات لوضع تعهد ل نام  عمل نذريول ال هنعارفملتشاركي ال

لتزويد الذدول األطذراف األفريقيذة مبذوارد حذول كيفيذة دمذ  املعرفذة الشذفوية التقليديذة يف خططهذا ومنصذاهتا الوطنيذة للتكيّذ . 
 M'bororo)مبذذن فذذيهم أشذذخا  مذذن  تمذذع  اشخص ذذ 60 يذذرد وصذذفها يف الذذرابب أدنذذاه(الذذيت )التوثيذذق يف عمليذذة  رتكاشذذوقذذد 

 11و رجذذال   16مذذن  دنلفذذتاحمللذذي ورعذذاة شذذبه رّحذذل ورعذذاة رّحذذل مذذن األراضذذي املعنيذذة( مذذع  موعذذة مذذن متذذدربني أساسذذيني 
اسذتطعن قذد شذاركن و  ميّسرات مذن بتلذ  األعمذارإال أّ  ل، الرجا من عددأقل املشاركات النساء  عدد وبينما كا أة. امر 

 .على أكمل وجهاصرائب واملشاركة  وضععناصر بعض التحّكم بعلى مساعدة النساء الرّحل 
 

أ( ميكذذن أ  يقذذوم الرعذاة وخذذ اء األرصذذاد اجلويذة بتزويذذد أدلذذة عذن كيفيذذة اسذذتخدام نظذذم ): كيذ   احلالذذةهذذذه تظهذر  -75
كذن توعيذة ميع( )ملختلفذة حذول املنذا  واملذوارد الطبيعيذة بشذكل تذةيري يف وضذع سياسذات وطنيذة للتكيّذ ؛ املعرفذة التنبؤيذة ا

لذدم  العلذم واملعرفذة التقليديذة  اليبه األسذهذذ احلاجة إىل أساليب تشاركية وتوفرب اسياسات املناخية املؤثرة إقليمي  هيئات ال
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ج( ميكذذن تذذدريب مذذوظفني مذذن وكذذاالت احلفذذ  واألرصذذاد اجلويذذة )؛  لتكيذذل الوطنيذذة يةسياسذذاتالجذذراءات اإلو عمليذذات اليف 
األفريقيذة الناطقذذة بالفرنسذذية واملنظمذذات غذذري احلكوميذذة والناشذذطني مذذن السذذكا  األصذذليني يف  ذذال النمذجذذة الثالثيذذة األبعذذاد 

ج املعذذارف التقليديذذة يف دمذذا إلالتشذذاركية فيمذذا يتعلذذق باسذذتخدام األراضذذي الرعويذذة وتكييفهذذا، كمثذذال علذذى منهجيذذة تشذذاركية 
 .عملية وضع سياسات التكي  يف أفريقيا

 
 : انظرملزيد من املعلومات، 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/ChadReport_Nov2012.compressed.pdf   
تعزياز إمكانياة حصاول المارأة علاب تكنولوجياا ماوف رة  -الحصاول علاب تكنولوجياات جديادة  ياةالمرأة وإمكان -3

 ، تون َمْصَطَكبالللعمل في صناعة است راج الزيت من أشجار 
 

وذذال غذذرع تذذونآل.  يف منذذاطق الغابذذات يف املْصذذَطَكىأشذذجار باسذذتخراج وتهيذذز الزيذذد مذذن  اتقذذوم النسذذاء تقليذذدي   -76
ألسذر املعيشذية الريفيذة رغذم ا. وهذو مصذدر هذام مذن مصذادر دخذل صائصه الطبيذةصلطهي و يف ااملنت  حمل تقدير كبري  هذاو 

 طويال. اأ  استخراج الزيد وتهيزه عملية شاقة تستغرق وقت  
 

ه منظمذذة تذذنفذ مشذذروعوهذذو  –املْصذذَطَكى دخذذال تكنولوجيذذات جديذذدة لطحذذن وخ خ ذذة وعصذذر  ذذار شذذجرة بإ -77
ا  ض ذافاافذض عذبء عمذل املذرأة التونسذية اا -األغذية والزراعة واملعهد الوطين للبحوه يف اهلندسذة الريفيذة وامليذاه والغابذات

وياد دخلها من هذا املنت . وبف ل إدخذال مطذاحن كهربائيذة ومكذابآل هيدروليكيذة، جعذل املشذروع عمليذة اسذتخراج  اكبري  
ر يف ثذاله سذاعات بذدال  اللوقد بكثري: إذ ميكن طحن القذدر ذاتذه مذن الثمذ اأقل استهالك  َكى املْصطَ وتهيز ييد شجرة 

التكنولوجيذذا اجلديذذدة  د، سذذا هكذذذايف املائذذة.  40مذذن يذذوم كامذذل. وباإلضذذافة إىل ذلذذك، يادت اإلنتاجيذذة اإل اليذذة بنسذذبة 
تسذذلب و يادت الفذذر  االقتصذذادية للمذذرأة. ذاتذذه، ويف الوقذذد ، ة أف ذذلدو جبذذمذذن الزيذذد أكذذ  يف نيقيذذق عائذذد  ةكبذذري مسذذا ة  

انتاجيذة للحذد مذن عذبء عمذل املذرأة ودعذم املعذزية لهذه احلالة ال وء على أ ية االسذتثمار يف التكنولوجيذا املذوفّرة للعمذل و 
 متكينها االقتصادي.تني إنتاجها وتوليدها للدخل، وبالتات مت

 
 )باللغة الفرنسية( https://www.youtube.com/watch?v=1jw1202vaKE: انظرملزيد من املعلومات، 

 
 حصول المرأة علب ظروف عمل لئقة وأجور كافية يةإمكان -جيم

 
 مياومذةكعامالت   يف  يع القطاعات الزراعية نعملي نيف املائة من القوى العاملة الزراعية، وه 43تشكل النساء  -78

التغليذذ  والتعبئذذة والبيذذوت الزجاجيذذة وبذذاي  يف وكعذذامالت مو يذذات وعذذامالت مهذذاجرات ومزارعذذات وعذذامالت يف املذذزارع و 
أدوار العمذذل مذذا تكذذو   كثذذري اختلفذذة، و املبلذذدا  الالنسذذاء تتفذذاوت يف مذذن  تشذذكلتالت يذذد. غذذري أ  نسذذبة القذذوى العاملذذة الذذيت 

 النسذذاء، تشذذّكل علذذى مسذذتوى العذذاس ماليذذني العمذذالسذذتخدم . فمذذثال ، يف قطذذاع الشذذاي، الذذذي يحمذذددة بذذالنوع االجتمذذاعي
يف  النسذاء . ويف صناعة املوي، ينحصر عملهالعاملة اليت تقوم بقط  براعم ورق الشاي من شجريات ةاجلزء األك  من القو 

النساء تقوم  ، ففي أفريقيا الاكبري    تفاوت اب السكر يف حصاد قص هنويتفاوت دور  .املقام األول يف أماكن التغلي  والتعبئة
األيهذذذار املقطوفذذذة ك  ،عمومذذذا  بقطذذذع القصذذذب، يف حذذذني تقذذذوم بذذذذلك يف منطقذذذة حبذذذر الكذذذارييب. ويف حالذذذة احملاصذذذيل التجاريذذذة

 تشكل النساء الغالبية العظمى من القوى العاملة يف كل من احلصاد والتعبئة والتغلي . ،وصادرات البستنة
 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/ChadReport_Nov2012.compressed.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/ChadReport_Nov2012.compressed.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1jw1202vaKE
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مذا  كثذري ايتميز القطاع الزراعي بنوجه عجذز كبذرية يف تذوفري العمذل املناسذب لكذل مذن النسذاء والرجذال. ف ،لألس  -79
رم العمال الزراعيو  من احلقوق األساسية املشذمولة يف االتفاقيذات األساسذية ملنظمذة العمذل الدوليذة، وخاصذة تلذك حىت  ،حيم

شذروط السذالمة تسذوء فيهذا الزراعة أحد القطاعات اليت و اجلماعي. التفاوض رية تكوين اجلمعيات واحلق يف حبما يتعلق  يف
يصذاع ماليذني العمذال جبذروح أو فيهذا أحد أعلذى معذدالت احلذواده املميتذة، و أ  فيها كما كل السوء،  والصحة يف العمل  
 حواده العمل والتعرض للمبيدات احلشرية.مبرض بسبب 

 
تعتمذد سذبل مذا  كثذري األكثر عرضة ملخاطر املبيدات. ففي البلدا  الناميذة، حيذث  املزارعو  والنساء واألطفال هم ا -80

خطذر رئيسذي قذد علذى أحذا العيي على احملاصيل واحلصذاد كمصذدر وحيذد للذدخل، يمنظذر إىل اءفذات الذيت هتذاجم احملاصذيل 
ذلك بذ رعذو يقذوم املزا ،  كثذرية. ويف أحيذااتشذر ومبيذدات احل اتاءفذلق اء عليذه باسذتخدام مبيذدات إىل ايسعى املزارعو  

بيذذذدات مليذذذة: فذذذالتعرض الطويذذذل األمذذذد او املخذذذاطر احملتملذذذة املرتبطذذذة بذذذالتعرض هلذذذذه املذذذواد الكيمبشذذذن  دو  تثقيذذذ  مناسذذذب 
يبذاع إلميكن أ  يؤدي إىل عدد من امل اعفات الصحية، مثل مرض الباركنسو  واضطرابات ااءفات ومبيدات احلشرات 

ففذذي قريغيزسذذتا ،  -يذذة الزراعيذذة و لسذذكري. وقذذد تتعذذرض أسذذر عمذذال املذذزارع مباشذذرة هلذذذه املذذواد الكيماوالعقذذم والسذذرطا  وا
يف املائذذذذذذذة مذذذذذذذن األطفذذذذذذذال  25يف املائذذذذذذذة مذذذذذذذن النسذذذذذذذاء وأكثذذذذذذذر مذذذذذذذن  56مذذذذذذذثال ، كشذذذذذذذ  مسذذذذذذذو تذذذذذذذرييب أ  مذذذذذذذا يصذذذذذذذل إىل 

ندما تغسل النساء املالبآل امللوثذة مثال ، ع، أو يتعرضن/يتعرضو  هلا بشكل غري مباشر -بيدات امليستخدمو  /يستخدمن
أدلذذذة علذذذى تعذذذرض النسذذذاء تذذذوفر دراسذذذات مبكذذذا  القيذذذام ب يذذذةومذذذن األ  64ويلعذذذب األطفذذذال بذذذالقرع مذذذن األراضذذذي الزراعيذذذة.

ميكذذن أ  يشذذمل و املبيذذدات.  وتوسذذيمعلذذى تعبئذذة وتغليذذ  ة ضذذاملفرو لمخذذاطر ألحذذا ميكذذن أ  تذذؤدي إىل تشذذديد التشذذريعات ل
  أكثر استدامة إلنتاج األغذيذة وييذادة حم وي  ن التعرض للمبيدات تطوير مبادرات وطنية وإقليمية لرت بعض احللول للحد م

 65على اإلدارة املستدامة لآلفات واألمراض.ؤكد تشمل اإلدارة املتكاملة لآلفات، اليت تبرام  اإلقبال على 
 

تذذزال هنذذاك فجذذوة كبذذرية يف الذذدخل بذذني الرجذذل  بالنسذذبة للمذذرأة يف قطذذاع الزراعذذة، كمذذا يف القطاعذذات األخذذرى، ال -81
ي يتميذذز بذذه ذواملذذرأة. ويذذؤثر ذلذذك علذذى فذذر  حصذذول املذذرأة علذذى الذذدخل، خاصذذة إذا مذذا أخذذذ يف االعتبذذار تذذدن الرواتذذب الذذ

التحرش اجلنسي منتشذر علذى نطذاق واسذع يف القطذاع، خاصذة عنذدما تعمذل املذرأة بعقذد كذلك فإ  بالفعل العمل الزراعي.  
 (.هانتجيو بنجر بالقطعة )حيث يدفع للموظ  على أسار عدد الوحدات اليت مؤقد أ
 

ع ال تشذذمل  يذذهذذذا اجملذذأمذذا مذذن حيذذث حقذذوق األمومذذة، فعلذذى الذذرغم مذذن أ  اتفاقيذذات منظمذذة العمذذل الدوليذذة يف  -82
أصذحاع يوظذ   ،حيذا في كثري من األفعلى العامالت يف الزراعة ممارسة هذه احلقوق.  االعامالت، إاّل أنه يصعب عملي  

. وهتذدف لعذدد قليذل مذن األيذام توقذ  اتفذرت وتفصذل بينهذا لب ذعة أشذهر ، كذل منهذا العمل العامالت بعقود قصرية األجذل
علذذى املذذرأة أ  يمفذذرض اسذذتحقاقات األمومذذة. ويف بعذذض الشذذركات، مذذن املذذرأة حرمذذا  هذذذه املمارسذذة علذذى وجذذه التحديذذد إىل 

 ختبار محل قبل أ  توظ .  ع ال
بظذروف العمذل، مبذا يف ذلذك  ةتعلقذاملشذاكل املل ذوء علذى املنظمة العمذل الدوليذة التابعة  أجهزة اإلشرافسلّطد  -83

عدم ول املرأة العاملة يف القطاع الزراعذي بإجذاية األمومذة، ف ذال  عذن االفتقذار إىل بيانذات إحصذائية تتعلذق بإجذاية األمومذة 
 يف هذا القطاع.

                                                           
64 5441http://www.brsmeas.org/?tabid=  
 املرجع نفسه. 65

http://www.brsmeas.org/?tabid=5441
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 األسذذرة املعيشذذية علذذى أسذذار اجلذذنآل و صذذيا عذذبء العمذذل اهلائذذل غذذري مذذدفوع األجذذر تقسذذيم العمذذل يفحيذذول  -84

ملتابعذة التعلذذيم والعمذل املنذذت  )وخاصذة الزراعذذة اإلنتاجيذة( والعمذذل املذنجور خذذارج هلذذا للمذرأة دو  تذوفر مذذا يكفذي مذذن الوقذد 
دفوع األجذذر يف املذذخفذذض عمذذل الرعايذذة غذذري  وقذذد فذذراغ. ويسذذاهم، كمذذا حيرمهذذا مذذن أ  تتمتذذع باملزرعذذة واملشذذاركة يف القيذذادة

دفوعذذة األجذذر وييذذادة إنتاجيتهذذا الزراعيذذة. كمذذا أ  املذذرأة الذذيت تتذذوفر هلذذا إمكانيذذة املعمذذال املزيذذد مذذن األأ  تقذذوم املذذرأة ب يذذةإمكان
كمذا   ،نتجذاتاملمثذل الزراعذة وتسذويق  ،إرسال أطفاهلا إىل مراكز رعاية األطفال يتوفر هلا الوقد للمشاركة يف أنشطة أخذرى

املخصصذة يف بعض البلذدا ، ال تسذتثمر مذوارد الدولذة واملذوارد العامذة و لقيام بننشطة اقتصادية واجتماعية وسياسية أخرى. ل
مذن ينبغذي أ  تكذو  أحذا علذى تقذع خذارج الواليذة الزراعيذة و  أحذاألطفال، إذ ينظر إليها علذى لللزراعة يف إنشاء مراكز رعاية 

  .أنشطة القطاع اصا
 

العمذذال  ةارسذذمماحلكومذذات بذذن  ت ذذمن العمذذل الالئذذق للمذذرأة الريفيذذة تذذوفر يف الذذنقا معاجلذذة هذذذا بذذدأ تينبغذذي أ   -85
أربذاع العمذل أ  نظذم يذدرك ينبغذي أ  كمذا النقابذات.  ات عماليذة ويف أ  متذثلهم هذذه قهم يف االنتماء إىل نقابحل نيالزراعي

 نتاجية.تزيد اإلمنافع و نيقق   يع اني اليت هتتم بالعاملالناضجة العمل عالقات 

 
 أمثلة:

 باكستان/فاوض الجماعي، إندونيسياتن خالل التعزيز حقوق العمل م -1
 

من الرضاعة الطبيعية حق كما أ  فاوض اجلماعي؛  تاحلق يف التنمني ينبغي ضما  حقوق املرأة يف مكا  العمل ب -86
احلذق يف مرافذق رعايذة حاريذة هذو حذق أ  مذن حذق األطفذال يف الغذذاء و  اوميكن اعتبار حقذوق األمومذة جذزء   حقوق األمومة،

 66متكيين ل ما  احلق يف الغذاء.
 

يف املائذة مذن القذوى  60مثال ، يف مزارع الشاي يف واليذة البنغذال الغربيذة يف اهلنذد، حيذث تشذكل النسذاء أكثذر مذن  -87
االنيذذذاد الذذذدوت لرابطذذذات عمذذذال األغذيذذذة وية يف سذذذتقلة من ذذذوهذذذي نقابذذذة م ،نقابذذذة عمذذذال املذذذزارع التقدميذذذةقامذذذد العاملذذذة، 
جلميذذع العذذاملني مبذذا يف ذلذذك مرافذذق احل ذذانة املتنقلذذة الذذيت حقذذوق األمومذذة بتذذنمني مذذاعي اجلفذذاوض التمذذن خذذالل  ،والزراعذذة

 ية.مّكند العامالت من أ  يكّن على مقربة من أطفاهلن لتوفري احتياجاهتم التغذوية من خالل الرضاعة الطبيع
 

 مرافذق رعايذة حاريذة يف بيئذة  منذةعلى تذوفري كوكا كوال ويونيليفر يف باكستا  يت  ، فاوضد النقابات شركاألثناءيف  -88
، مبا يف ذلك احلصول على املياه الصاحلة للشرع. وكا  موق  النقابات هنذاك أ  تغذيذة الرضذع جذزء مذن احلذق صانعيف امل

 كذذوال يف باكسذذتا ، تذذدخلد النقابذذة ل ذذما  توظيذذ  قذذائم علذذى نذذوع اجلذذنآل يف  يف الغذذذاء. ويف أحذذد مصذذانع شذذركة كوكذذا
عذذذرض علذذذيهن تم تكذذذن للنسذذذاء أدوار مسذذذتقرة ودخذذذل مسذذذتقر، وس  ، س تكذذذنفذذذي السذذذابقفالوظذذذائ  الدائمذذذة لصذذذاحل املذذذرأة. 

وأصذذبحن اء  وىل للمذذرة األ، أعطيذذد العذذامالت تذذدريبا  تذذدخل النقابذذةالوظذذائ  نفسذذها الذذيت تعذذرض علذذى الرجذذال. ونتيجذذة ل
  يع ذازيذد مذن النسذاء يف املناصذب املتوظيذ  لتذنمني فاوضذد النقابذة كذذلك قادرات على تشغيل الرافعات الشوكية هنذاك.  

 دو  متييز.
                                                           

 e.pdf031/AV3tp://www.fao.org/ht 2012الغذائي والتغذية الصادر عن جلنة األمن الغذائي العاملي، اإلطار االسرتاتيجي العاملي لألمن  66

http://www.fao.org/3/AV031e.pdf
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لتذذذوفري وظذذذائ  دائمذذذة  انقابذذذة  اعي ذذاللشذذذركة يذذذونيليفر يف إندونيسذذيا، فاوضذذذد مملذذوك غذيذذذة األتجهيذذذز ليف مصذذنع  -89

يقذذني تذذوفري هن نحمتذذلذذديهن اء ، وللمذذرة األوىل، وظيفذذة دائمذذة  دامذذرأة أصذذبح 126. ووذذل ذلذذك عامذذل 600ألكثذذر مذذن 
 الطعام ألسرهن.

 
تواكذذب األجذذور فقيقيذذة، احلعذذايري املألجذذور أ  ترتفذذع األجذذور بعلذذى ا فذذاوض اجلمذذاعيتت ذذمن ممارسذذة احلذذق يف ال -90

 ارتفاع أسعار املواد الغذائية.
 

 :انظرملزيد من املعلومات، 
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/IUF-CFS_role-of-women_case-studies.pdf 

 
ل فاات تعاارض النساااء  (FAO-Thiaroye) تقنيااة منظمااة األغذيااة والزراعااة لتجفيااف األسااما  بالتاادخين -2

 لم اطر صحية وتحسين اإلنتاجية
 

ا والسذلور والقذرش والورنذك والذراي لالسذتهالك الفذوري يف غذتذدخني أ ذاك البونبتتخصا النساء يف غرع أفريقيا  -91
تدنيذذذة. تسذذذويق علذذذى نطذذذاق صذذذغري وهبذذذوامي ربذذذو مالة. وعمليذذذات التذذذدخني هذذذذه كثيفذذذة العمالذذذة وتتميذذذز باحل ذذذرياملنذذذاطق 

 وال تتلقى إعانات لتحسينها.ا  وباستثناء مراكز األ اك اجملتمعية، مرافق وتقنيات التدخني سيئة عموم
 

علذذى الصذذحة، وكثذذري مذذن النسذذاء ال يشذذجعن بنذذاهتن علذذى ا ذذاذ مهنذذة  ا  العاليذذة املنبعثذذة خطذذر  تشذذّكل كثافذذة الذذدخا -92
مذا يذؤدي احلطذب التدخني التقليديذة علذى كميذة ضذخمة مذن حذرق تدخني األ اك. ففي كثري من األحيا  تنطوي تقنيات 

دفيئذة الغذايات مذن تنذت  أي أحذا نذت  كميذة هائلذة مذن ثذان أكسذيد الكربذو ، أ  األفذرا  تأحذدها  ،إىل العديد من املشذاكل
اد و قذات، وهذي مذأكثر مما ينبغي. كذلك يطلق التدخني التقليدي ملوثات تعرف باسم اهليدروكربونات العطرية متعددة احلل

يف العديد مذن البلذدا  األفريقيذة وبعذض مسرطنة وخطرة على جهاي التنفآل البشري. وللتغلب على هذه املشكلة، أدخلد 
 ةبكفذاءالتقنيذة تقنية جديدة هي تقنيذة منظمذة األغذيذة والزراعذة لتجفيذ  األ ذاك بالتذدخني. وتعذرف هذذه الدول اءسيوية 

كميذذة الوقذذود الاليمذذة، وتذذوفر قذذدرة نيميذذل تقلذذل   أي  ذذاأحذا نذذت  أثنذذاء عمليذذة التذذدخني. كمذذا لذذدخا  وامللوثذذات الذذيت تل هاضذبط
نكثر مذن بذ Altonaأو  Bandaأو  Chorkorأفذرا  أفذرا  ال اميذل التقليديذة أو حذىت األفذرا  احملّسذنة مثذل تفوق قدرة نيميل 

اك علذى اسذتيفاء أعلذى معذايري السذالمة واجلذودة . ومن حيث سالمة األغذية، تساعد هذه التقنية  هذزي األ ذةآل مرات
حلذرارة واالحذرتاق من امنخف ة مقادير التقنية هذه ت من و . رحبية كنهم من الوصول إىل أسواق أوسع وأكثرما ميالعاملية، 

 على صحة عيو  املرأة وجهايها التنفسي. اخطر  تشّكل عمليات التدخني  تعد سوهكذا، . أقل لدخا ا لتعرض  و 
 :انظرد من املعلومات، ملزي

http://www.fao.org/3/a-i4174e.pdf  وhttp://www.fao.org/news/story/en/item/278337/icode/ 

 
 67تقوم بها المرأة وخفضها، رواندا تراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة األجر التيتصميم سياسة تشاركية لالع -3
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http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/IUF-CFS_role-of-women_case-studies.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2017/01/IUF-CFS_role-of-women_case-studies.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4174e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4174e.pdf
http://www.fao.org/news/story/en/item/278337/icode/
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أدلذذة علذذى أعمذذال الرعايذذة غذذري مدفوعذذة األجذذر  عتهذذا روانذذدا يف ويارة تعزيذذز املذذرأة والعائلذذة  ، أمعطيذذد2013يف عذذام  -93
ملسذذاعدهتا  68-خذذب أسذارشذّكل  مذن خذذالل يوميذات ومسذذو - Gisagaraو Nyanza ذذا  مزارعذات يف مقذذاطعتني يف روانذدا

تمعية وإشذراك اجملتمذع احمللذي اجملتوعية ال، مبا يف ذلك ح  متعدد األوجهالتنقيو لعملية . واستخدم تنقيو السياسة األسريةعلى 
الذذيت  مباشذرة مذذع الذذويارات والقيذذادات الوطنيذذة وال ملذذانيني للذذدعوة إىل ييذذادة االعذرتاف بعذذبء أعمذذال الرعايذذة غذذري مدفوعذذة األجذذر

 .اليت تتوالها ألنشطة الزراعيةلتقدي املزيد من الدعم إىل  افةباإلضوإعادة توييعه، خفض هذا العبء تقوم هبا املرأة و 
 

زيد مذن الوقذد للمذرأة وييذادة على إتاحة املنتيجة حلملة الدعوة املستمرة ويباح مراكز رعاية األطفال يف املساعدة  -94
بذذني الرجذذال والنسذاء، تعهذذدت الذذويارة بالقيذام بذذ ام  مماثلذذة منخف ذة التكلفذذة يف السياسذذة  قذدرهتا اإلنتاجيذذة وخفذذض العنذ 

دعذا األمذني التنفيذذي حملافظذة و يل. امراكذز رعايذة األطفذال يف املنذهذو حذ    خذرشذبيه والتزمد بتنفيذ ح   ،األسرية اجلديدة
دفوعذة األجذر. كمذا وفّذرت املنوية تقلل أعمال الرعاية غري إدراج خطب يف عقود األداء السإىل جنوع رواندا القادة احملليني 

قطذع أرض  ا ان ذيف املذدارر احلكوميذة لتكذو  مبثابذة مراكذز رعايذة لألطفذال، كمذا وفّذرت احلكومذة  اغرف   أي  ااحلكومة احمللية 
بكذرة تتعهذد بتنفيذذ سياسة تنمية للطفولة املاحلكومة ضعد . كما و Gisagaraو Nyanzaجملموعات املزارعات يف مقاطعيت 

 مراكز رعاية لألطفال  تمعية يف املستقبل القريب.
 

: انظرملزيد من املعلومات، 
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/full20report20final20public20281129.pdf  

 
 قدرة النساء علب الوصول إلب األسواق -دال

 
تساهم النساء، كمزارعات وبائعات لألغذية ومزّودات للتغذيذة ألسذرهن، مسذا ة حيويذة األ يذة يف نيقيذق األمذن  -95

سذذتفادة اسذذتفادة كاملذذة مذذن الغذذذائي العذذاملي ونيسذذني نتذذائ  التغذيذذة، لكذذنهن يف سذذياقات عديذذدة مقيّذذدات بعجذذزهن عذذن اال
اهتن لعذذذدم حصذذذوهلن علذذذى خذذذدمات تعزيذذذز القذذذدرات، الذذذيت تشذذذمل اصذذذدمات املاليذذذة وخذذذدمات احلمايذذذة االجتماعيذذذة يذذذإمكان

واإلرشاد. ولذا فإ  وضع وتنفيذ أساليب مبتكرة وفعالة لزيذادة تغطيذة شذبكات البنيذة التحتيذة وتذوفري اصذدمات املاديذة وغذري 
لألمذذن الغذذذائي  اا بتمكذذني املذذرأة نيقيق ذذتجنهذذا عنصذذر أساسذذي يف الذذدفع قذذدم  اء باملهذذارات واملذذوارد الذذيت حياملاديذذة لتزويذذد النسذذ

، اهلنذذذد"(. ولتحديذذد أكثذذذر الطذذذرق فعاليذذذة ءالنسذذذالذذدى أدنذذاه علذذذى "تعزيذذذز قذذدرات ريذذذادة األعمذذذال  1املثذذذال  انظذذذروالتغذيذذة )
جتماعيذة وخذدمات اإلرشذاد، مذن ال ذروري تعزيذز  ذع بيانذات تغطذي لتحقيق وصول املرأة إىل اصذدمات املاليذة واحلمايذة اال

راعي املنظور اجلنسان. ويشمل ذلك  ع البيانات تقوم على السوق و ت ،لتطوير سلسلة القيمة ة  جديداجلنسني لتنوير حم 
لعمذل اإليبذال واإلنتذاج اليت تذ ي مسذا ات عمذل املذرأة الذيت يتغاضذى عنهذا والتعذرف علذى القيمذة االجتماعيذة واالقتصذادية ل

 أو التبادل أو االستهالك الذايت.للت ع 
 

أحذذد أبذذري التحذذديات الذذيت تواجذذه املزارعذذات هذذو افتقذذارهن إىل خذذدمات اإلرشذذاد والتذذدريب والتعلذذيم وفذذر  الذذتعلم  -96
لزراعيذة. ويعذود االفتقذار األخرى، وخاصة حول املوضوعات املتعلقة بالتجارة والتسذويق واحملاسذبة وإدارة األعمذال واهلندسذة ا

تشذذذذمل ال ذذذذغوط الدينيذذذذة واالجتماعيذذذة والثقافيذذذذة املتعلقذذذذة باملعذذذذايري اجلنسذذذذانية،  قذذذدإىل خذذذدمات اإلرشذذذذاد إىل عوامذذذذل عذذذذدة 
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http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/making_care_visible.pdf 

http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/full20report20final20public20281129.pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/full20report20final20public20281129.pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/making_care_visible.pdf
http://www.actionaid.org/sites/files/actionaid/making_care_visible.pdf
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ما تقذوم بذدور املذزود لفذر  التذدريب(، وبذرام  اإلرشذاد الذيت ال تفذرق بذني  امن املنظمات الريفية )اليت غالب  واستبعاد النساء 
متيل هذه ال ام  إىل  إذتفشل يف أ  تنخذ باالعتبار االحتياجات اصاصة للنساء فيما يتعلق باألنشطة الزراعية، اجلنسني ف

الرتكيذذز علذذى حماصذذيل وتكنولوجيذذات حمذذددة متميذذزة. وهنذذاك أدلذذة واضذذحة تشذذري إىل أ  تزويذذد النسذذاء بذذنظم تذذدريب تنخذذذ 
املثذذذالني أدنذذذاه: "تعزيذذذز  انظذذذركسذذذب وإىل التمكذذذني االقتصذذذادي )باحلسذذذبا  احتياجذذذاهتن اصاصذذذة يذذذؤدي إىل نيسذذذني فذذذر  ال

 (."قدرات ريادة األعمال لدى النساء، اهلند" و"مشاريع األلبا  املتكاملة يف أفغانستا 
 

هناك نيدٍّ  خر يتعلق باحلصذول علذى اصذدمات املاليذة. وهذذه ضذرورية لتحسذني قذدرات النسذاء علذى إنتذاج الغذذاء  -97
: "تعزيذذذز 3املثذذذال  انظذذذراليذذذة ومالءمذذذة، وعلذذذى تسذذذويق إنتذذذاجهن وتوسذذذيع الفذذذر  االقتصذذذادية املتاحذذذة هلذذذن )بذذذنكثر السذذذبل فع

حصذذول املذذرأة علذذى التمويذذل املؤسسذذي، بذذنغالديي"(. وتت ذذذمن العقبذذات الذذيت نيذذول دو  حصذذول النسذذاء علذذى اصذذذدمات 
أصذذذول ميكذذذن اسذذذتخدامها ك ذذذما ، واافذذذاض  املاليذذذة: احلذذذواجز الذذذيت نيذذذول بسذذذبب األطذذذر القانونيذذذة املتحيذذذزة دو  ملكيذذذة

مسذذتويات معرفذذة القذذراءة والكتابذذة، واالفتقذذار إىل منتجذذات ماليذذة مصذذممة خصيصذذا ألنشذذطة املذذرأة واحتياجاهتذذا. وكذذا  أحذذد 
الذذنمه  الناجحذذذة وضذذذع بذذرام  متويذذذل مبتكذذذرة تقذذدم حلذذذوال  مناسذذذبة للسذذذياق تراعذذي الفذذذوارق بذذذني اجلنسذذني لتمكذذذني املذذذرأة مذذذن 

 .ادة من تقنيات اإلنتاج واملدخالت األكثر مالءمة لبيئة معينةاالستف
 

أما التحدي الثالث لبناء القدرات يف سياق متكني املرأة فهو نيدي احلصول على خدمات محاية اجتماعيذة، مذن  -98
أسذذذعار املذذذواد مثذذل: التحذذذويالت النقديذذذة والغذائيذذذة، وخطذذذب التذذذنمني، وبذذذرام  األشذذغال العامذذذة، ودعذذذم مسذذذتلزمات اإلنتذذذاج و 

ات هائلذذذة لتعزيذذذز التمكذذذني االقتصذذذادي للمذذذرأة واحلذذذّد مذذذن عذذذدم يذذذالغذائيذذذة. وتنطذذذوي بذذذرام  احلمايذذذة االجتماعيذذذة علذذذى إمكان
ذ   تراعذي الفذوارق بذني اجلنسذني خذالل مراحذل التصذميم والتنفيذذ املسذاواة بذني اجلنسذني، لكذن ذلذك ال يكذو  إال باعتمذاد حم

: "متكذذني املذذرأة مذذن خذذالل احلمايذذة االجتماعيذذة، روانذذدا"(. وعناصذذر تعزيذذز القذذدرات الثالثذذة 4املثذذال  انظذذرعلذذى حذذدٍّ سذذواء )
الواسعة هذه هي كلهذا مفتذاح نيسذني وصذول املذرأة العذادل إىل األسذواق. وقذد غطّذد هذذا املوضذوع تغطيذة واسذعة توصذيات 

الذيت أقذرت يف املذؤمتر الثذان واألربعذني للجنذة يف جلنة األمن الغذائي العاملي بشن  ربب أصحاع احليايات الصغرية باألسواق 
 .2015عام 

 :أمثلة
 ريادة األعمال لدى النساء، الهندتعزيز قدرات  -1
 

مبذذادرة التنميذذة "مراكذذز  "،اصذذا  نحلسذذاهبت العذذامالالنسذذاء رابطذذة هذذي " ،غذذري حكوميذذة هنديذذة ةأنشذذنت منظمذذ -99
 مذذن أ  يكذذنّ  نفذذر  عمذذل  منذة ومتكيذذنهعلذذى إ ذاد اعدة النسذاء يف اهلنذذد ملسذذ الزراعيذذةلتجهيذذز املنتجذات  "الريفيذذة-ةاحل ذري
 .هلن خدمات داعمةإىل تقدي  افةأنفسهن، باإلضعلى  اتعتمدم
 

. هذاترميز عليهذا و العالمات التجاريذة ووضع  هاوتغليف تهاوتعبئ هاتنظيفبتجهيز املنتجات الزراعية براكز تقوم هذه امل -100
صذذذام المنتجذذذات لسذذذعر السذذذوق مذذذن ئذذذة ايف امل 20يقذذذرع مذذذن  اإضذذذافي   دخذذذال    ولذذذدأ  ي اتلمزارعذذذذه املبذذذادرة، ميكذذذن لوهبذذذ
 .اجملهزة غري
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الحتياجذذذذات  وفقذذذذا   ،املهذذذذارات الاليمذذذذةب تالعذذذذامالزويذذذذد التذذذذدريب يف املراكذذذذز لت الرابطذذذذةوفر تذذذذيف إطذذذذار ال نذذذذام ،  -101
تزئذة  تذاجراتو أعمذال ن رائذدات يصذبحفذإحن ل املراكز، تشغيعلى د أك  من النساء اعدأتدرع وإذ تومتطلبات السوق. 
يشذذاركن  رائذذدات أعمذذال و ك  األع ذذاءوتعامذذل النسذذاء األنشذذطة التجاريذذة للمراكذذز. مذذا يسذذاهم يف إدامذذة يف املنذذاطق اجملذذاورة، 

 .ع و 100كل مركز ءو يف   بشكل دائمويعمل . ات يف الرابطةكمسا 
 

نسذذاء األمذذن الغذذذائي للتذذوفر و هلذذن وتولذذد فذذر  عمذذل  اتري ات الصذذغاملزارعذذولئذذك أل عذذادال   ات ذذمن املبذذادرة عائذذد   -102
عذذذن خذذذدمات التذذذدريب واإلرشذذذاد،  نشذذذطة ذات قيمذذذة م ذذذافة، ف ذذذال  ألتذذذوفري البنيذذذة التحتيذذذة الاليمذذذة وب. نوأسذذذره اتالريفيذذذ
اكتسذذاع تمكذذني النسذذاء مذذن بو أعمذذال. كرائذذدات االقتصذذادية   ناهتيذذبذذادرة النسذذاء يف اهلنذذد علذذى نيقيذذق إمكانهذذذه املتسذذاعد 

 .الذي يعشن فيهاحمللي واجملتمع  نكسب العيي واملساعدة يف نيسني حياة أسرهيستطعن  املهارات املالية واحلياتية، 
 

ركذذز بذذالقرع املأنشذذ   ،فمذذثال  القطاعذذات. عذذ  شذذراكات نذذاجم عذذن باإلضذذافة إىل ذلذذك، العديذذد مذذن هذذذه املراكذذز  -103
مذن  بطذةالرا أع ذاءمذن  400املذزارعني ومذن  2000، مذا مكذن ت من خالل شراكة مع ماسرتكاردفادودارا يف والية غوجارا

 .على الفورلقاء ذلك املال تلقي و  يزالتجهنتجات الزراعية إىل مركز املبيع 
 

 :انظرملزيد من املعلومات، 
 

 http://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-and-sewa-enable-womens-
empowerment-in-india/  

 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
emp_policy/documents/publication/wcms_234890.pdf 

 http://www.fao.org/docrep/018/i3488e/i3488e.pdf 
 
 مشاري  األلبان المتكاملة في أفغانستان -2
 

يذديرها   ،أللبذا لسلسذلة قيمذة مذن منظمذة األغذيذة والزراعذة  طورتذهي ذال ،مشاريع األلبا  املتكاملةيتشكل منوذج  -104
تسذذويق احلليذذب املبسذذرت ومنتجذذات األلبذذا  و  تذذهومعاجل ه عذذو شذذمل إنتذذاج احلليذذب وت ،الصذذلةالعمذذات ذو االنيذذاد كمشذذروع 
يف  النسذذاءينحصذذر دور فذذي أفغانسذذتا ، فاأللبذذا . ات العذذامالت يف حقذذل فر التذذدريب للمزارعذذويف الوقذذد ذاتذذه يمذذو املبسذذرتة، 

تذذذداد اما بتلفذذذة علذذذى الرجذذذال أدوار  بينمذذذا يلعذذذب األلبذذذا ،  مرحلذذذة إنتذذذاجيف املرحلذذذة األوىل،  سلسذذذلة قيمذذذة األلبذذذا  كلذذذه تقريبذذذا  
نيسذذني سذذالالت املاشذذية ات مذذن تمكن املزارعذذتذذ، املذذةاللذذذين توفر ذذا املشذذاريع املتك سلسذذلة. وبف ذذل التذذدريب واإلرشذذادال

 .ن بقدر  ذي شن دخوهلما يرفع وييادة عدد األبقار احللوع اليت ميتلكنها، املواشي  وتغذية
 

لذذرتا مذذن احلليذذب يوميذذا،  20ولذذرتات  5بذذني يذذرتاوح لذذة مذذا مشذذاريع األلبذذا  املتكاممذذالك املاشذذية املشذذاركو  يف نذذت  ي -105
لرتا من احلليذب  15امرأة تبيع فمثال ، بوسع يف أفغانستا . الصغار األلبا   وتوسب مزارعها يف املنتجيلرت  3.2قارنة مع بامل

دخذذل كبذذري يف املنذذاطق وذلذذك ، اي ذذكأمري ادوالر  140قذذدره  اشذذهري   بلذذخ أ  تولذذد دخذذال  يف تنميذذة الثذذروة احليوانيذذة النيذذاد يوميذذا 
روه المن كمية أك  نت   ت تغذية أف لاليت تتغذى فائدة إضافية للمرأة هي أ  املاشية  أي  اوهناك الريفية يف أفغانستا . 

احلطذب قلذل ضذغب اسذتهالك مذا يعن احلطذب،  بديال  أنه يستخدم الذي يستخدم كسماد للمحاصيل، واألهم من ذلك، 
 .املرافقة لذلك واملخاطرجبمع احلطب بء العمل املرتبب ملرأة عا ُيف  علىو 

http://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-and-sewa-enable-womens-empowerment-in-india/
http://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-and-sewa-enable-womens-empowerment-in-india/
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 ،يذذذتعلمنإذ أحذذن ، النسذذذاءمتكذذني يف  يذذذةاأل حاسذذم  بذذذدور مشذذاريع األلبذذذا  املتكاملذذةالذذذي تذذذوفره التذذذدريب يقذذوم  -106

 دك، نيسنأف ل. ونتيجة لذلن رعاية وأسره نمن رعاية أنفسه نمهارات قيمة متكنه ،باإلضافة إىل نيسني إدارة املاشية
علذذذى إنفذذذاق املذذذال علذذذى مذذذا يعت نذذذه االحتياجذذذات ذات  نقذذذدرهتكمذذذا نيسذذذند علذذذى املسذذذاومة يف األسذذذرة واجملتمذذذع،   نقذذذدرهت

أفذذذراد األسذذذرة. لكافذذذة املزيذذذد مذذذن التعلذذذيم للفتيذذذات والفتيذذذا  ونيسذذذني التغذيذذذة واحلصذذذول علذذذى اصذذذدمات الصذذذحية كاألولويذذذة،  
متبادلذذة إىل يف ييذذارات  نشذذارك بع ذذهو يف التنقذذل؛  نسذذاء االجتماعيذذة وحذذريتهالنة مكانذذ أي  ذذا ندوبف ذذل التذذدريب، نيسذذ
 نبع ذذهبذذل إ  شذذارك بعذذض النسذذاء يف اجملذذال العذذام، ي. وعذذالوة علذذى ذلذذك، نتوسذذيع  فذذاقهمذذا أدى إىل تعاونيذذات أخذذرى، 

مبذذرور ري قذذوي يذذؤدي علذذى املذذدى الطويذذل تذذنثلذذذلك يشذذارك يف احليذذاة السياسذذية علذذى صذذعيدي القريذذة واملنطقذذة. وقذذد يكذذو  
 .اأكثر تواين  هما بين قاتالعالأدوار اجلنسني ودينامية  تكو  فيها  تمعات ريفيةإىل الوقد 
 

 http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf انظرملزيد من املعلومات، 
 
 ، بنغالديشتعزيز حصول المرأة علب التمويل المؤسسي -3
 

 تطذذذوير وتوسذذذيع املشذذذاريع الصذذذغرية واملتوسذذذطة احلجذذذم "مشذذذروع تنميذذذة املشذذذاريع الصذذذغرية واملتوسذذذطة احلجذذذم"دعذذذم  -107
تجريذذذذب عذذذذدد الشذذذذركات الصذذذذغرية اختذذذذريت لليف منذذذذاطق حمذذذذددة فذذذذارتفع . 2013إىل عذذذذام  2009بذذذذنغالديي مذذذذن عذذذذام  يف

تطذوير علذى املشذاريع الصذغرية واملتوسذطة  اتحباتذدريب صذوأدى . املائذة يف 10ا يزيذد علذى واملتوسطة اليت متلكها النساء مب
ونيسذذذني فذذذر  إىل تيسذذذري ض واللذذذوائو الذذذيت تذذذنظم األعمذذذال التجاريذذذة و قواعذذذد وعمليذذذات طلذذذب القذذذر و األعمذذذال واحملاسذذذبة 

تعزيذز ثقذذة إىل الع ذذوية يف  عيذات بتلفذة أدت تشذكيل  اعذات الذدعوة و كذذذلك أدى علذى التمويذل املؤسسذي.   نحصذوهل
ساعد احلوار وبناء العالقات بني و على حشد التنييد لتغيريات يف السياسة.  ناملشاريع الصغرية واملتوسطة وقدرهت اتحباص

، نيتعزيذز التفذاهم والتعذاو  املتبذادلاململوكذة لنسذاء إىل  عيات املشذاريع الصذغرية واملتوسذطة بني و من جهة املؤسسات املالية 
 اتؤسسذذولكذذن ال تذذزال هنذذاك حاجذذة إىل قيذذام املف ذذل للشذذركات الصذذغرية واملتوسذذطة اململوكذذة لنسذذاء. إىل نتذذائ  أأدى مذذا 
 نتجذذذذذات لتلبيذذذذة احتياجذذذذذات وظذذذذذروف الشذذذذركات الصذذذذذغرية واملتوسذذذذذطةامل  السياسذذذذات و يذذذذذزيذذذذد مذذذذذن تكيباملاليذذذذة املشذذذذذاركة امل

 .لنساء اململوكة
 

( إدراج 1املساواة بني اجلنسني: )على صعيد نتائ  لملشروع ا نيقيقالعوامل اليت سا د يف بني من  ا، كا عموم   -108
هي غرفذة مساعدة الفنية للمنفذة  ةواحد( اختيار وكالة 2) ؛عمالرائدات األركز بشكل خا  على ي مساعدة فنيةعنصر 

بني ويارة املالية وبنذك  الوئام( 4يف إدارة املشروع؛ و) ( الدور الطليعي لبنك التنمية اءسيوي3النسائية؛ ) لتجارة والصناعةا
إىل نتذائ  إ ابيذة غذري متوقعذة،  أي  ذاأدى املشروع . وقد غرفة التجارة والصناعة النسائيةو  بنك التنمية اءسيويو  بنغالديي

شذذراكة الناجحذذة الشذذروع امل سذد و لنسذذاء.  لوكذذةاملموخاصذة يف  ذذال تغيذذري السياسذات لصذذاحل الشذذركات الصذذغرية واملتوسذطة 
تكاملذذذة بذذذني ويارة املاليذذذة وبنذذذك املشذذذرتكة و املعمذذذل الاملسذذذاعدة الفنيذذذة مذذذن خذذذالل عالقذذذة  ني العذذذام واصذذذا  يفبذذذني القطذذذاع
 .وغرفة التجارة والصناعة النسائية بنغالديي

 
 :انظرملزيد من املعلومات، 

 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/160745/gender-equality-ban-sme.pdf 
 

http://www.fao.org/3/a-i4585e.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/160745/gender-equality-ban-sme.pdf
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 تمكين المرأة من خالل الحماية الجتماعية، رواندا -4
 

نديذة، نطذاق متلكذه وتقذوده احلكومذة الرواالهو برنذام  محايذة اجتماعيذة واسذع  2020رؤية لتحقيق   أومورين برنام  -109
يتذذوخى تصذذميم ال نذذام  و والتوعيذذة.  ،واصذذدمات املاليذذة ،الذذدعم املباشذذرو تذذنل  مذذن عناصذذر أربعذذة: األشذذغال العامذذة، وهذذو ي

 .ئةايف امل 50عن بينهم اإلناه نسبة قل ت ب أال إذ  ،األشغال العامة يف املشاركني "املساواة بني اجلنسني" يف اختيار
 

مذن القيذام املسذتفيدات ة، إذ أحذا مّكنذد إ ابيذ ثذار  مشذاركة يف األشذغال العامذةلكانذد ل  هوجذدت الدراسذة أنذ -110
سذذتثمارات صذذغرية يف أنشذذطة األجذذور بالنسذذبة للعديذذد مذذن النسذذاء مبثابذذة حمفذذز الوكانذذد عمذذل مذذنجور وكسذذب النقذذود. ب

عذذة صذذغرية مذذن األرض لتوسذذيع  مذذري وبيذذع اجلعذذة احملليذذة، أو اسذذتئجار قطويف سذذيما يف التجذذارة الصذذغرية،  اقتصذذادية، وال
وييذادة فذر   اكسب نقود إضذافية والسذيطرة عليهذعلى  ا املكتسبة حديث   ناإلنتاج الزراعي املنزت. ويرجع ذلك إىل قدرهت

 .قروضعلى  نحصوهل
 

ات يذذذعلذذذى اإلمكان ليذذذدل خريذذذات يف القريذذذةاألا للنسذذذاء  جيذذذد  مثذذذاال    أومذذذورين م يف برنذذذا سذذذاءت مشذذذاركة الناعتذذذ   -111
ومذن األدوار املنزليذة والزراعيذة التقليديذة. تتخطذى قذدرات متذتعهن بعلذى كسذب الذدخل لألسذرة و هتن وقذدر  اءللنس القتصاديةا

تصذورات األدوار يف أنذه سذاهم يف تغيذري إ ذال ال نام  على  نظر إىل توفري فر  عمل مؤقتة للنساء من خاللالميكن هنا 
 .االقتصادية للمرأة

 
 http://www.fao.org/3/a-i5430e.pdf انظرت، ملزيد من املعلوما

 
 اتيةسياس اعتباراتدروس مستفادة و  -رابًعا

 
كذل ،  املذرأةتحقيذق املسذاواة بذني اجلنسذني ومتكذني بوافيذة مذن الصذكوك الدوليذة، التزمذد البلذدا   موعة من خالل  -112
أهذذداف واتفاقيذذات ومبذذاد  توجيهيذذة وهنذذاك للتنميذذة املسذذتدامة. مسذذبق كشذذرط أساسذذي   أي  ذذابذاتذذه و كهذذدف قذذائم منهمذذا  
إيالذة أي سياسذات أو ب، مبذا يف ذلذك اهتاتحمذل مسذؤوليهذذه الذدول بلزم تاألمم املتحدة يف دقد عليها الدول األع اء اص

لصذانعي القذرار إرادة سياسذية أ  تتذوفر اء  هذو مذا هذو مطلذوع و قوانني حمليذة تتعذارض مذع نيقيذق األهذداف املتفذق عليهذا. 
 .على املستوى الوطين اتسياسات وبرام  واستثمار إىل االلتزامات العاملية  ةوتر دعم ما التزم به قوية ل
 

اتتغذى من أ  ا ال بّد هل، ةمتمكناملرأة تكو  كي  -113 دعم تمذوأ  القدرة على ا اذ قرارات مستنرية، تلك متوأ   جيد 
هم يف تسذذذاأ  واجلمعيذذذات النسذذذائية للرابطذذذات معذذذارف ومهذذذارات. وميكذذذن متتلذذذك أ  لذذذى املعلومذذذات، و عصذذذول احل يذذذةكانبإم

املسذذذتويات.  كافذذذةدي يف عمليذذذة وضذذذع السياسذذذات والتخطذذذيب علذذذى  اجلذذذعلذذذى االاذذذراط املذذذرأة التوعيذذذة والتذذذدريب ملسذذذاعدة 
 .املمارسةيف سة و لجنسني يف السيالعلى ضما  نيقيق نتائ  منصفة ذلك سيساعد و 
 

نيقذق يف احلذاالت الذيت و . عليهذا والسذيطرة صول على املوارد اإلنتاجية واملاليةاحلاملرأة بإمكا   ب أ  يكو  كذلك  -114
اإلعمذال الكامذل حلقذوق اإلنسذا ، ولذه تذنثري إ ذال يف أي ذا ويساهم ذلك هناك ييادة يف اإلنتاج الزراعي.  دفيها ذلك، كان

http://www.fao.org/3/a-i5430e.pdf
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 ادعمهيذذميكذذن إال عنذذدما ال للمذذرأة الكاملذذة  الطاقذذاتومذذن املهذذم إدراك أ  إطذذالق . هتاأسذذر و ي هذذ اتهوتغذذذي املذذرأةعلذذى صذذحة 
املزيذذد مذذن البيانذذات والبحذذوه املصذذنفة حسذذب نذذوع اجلذذنآل لتسذذليب ال ذذوء علذذى ضذذرورة حيويذذة تذذوفري   ذذروريومذذن ال. هذذا تمع

 اجيذد   ات راسذخةالريفي اءاليت تفيد النستعزيز االستثمارات ة إىل تكو  ال ام  اهلادفحيا  ويف بعض األالفوارق بني اجلنسني. 
 .يف نطاق أوسعهذه ال ام  دم  ترمي إىل ة ي  سياسحم ، لكن هناك حاجة إىل على املستوى الشعيب

 
ومن  اقتصاديا. ابتمكينه موعة من العقبات عندما يتعلق األمر املرأة كما ورد يف هذه الورقة، تواجه و مع ذلك،  -115

مذن  دّ حيذ الذذياملسذاواة االفتقذار البنيذوي إىل و  ؛الثقافيذة-املعايري واملمارسذات التمييزيذة االجتماعيذةبني العقبات اليت ذكرت: 
املسذذؤولية األساسذذية عذذن الرعايذذة غذذري ؛ وإلقذذاء وجذذود يف احليذذاة العامذذةوالة يذذاحلركوالعوائذذق الذذيت تابذذه التعلذذيم والتذذدريب؛ فذذر  
إخ اع النساء والفتيذات و  ؛وراثة و/أو امللكية اصاصةالمن احلق يف املرأة  حرما و  ؛رأةعلى امل العمل املنزتدفوعة األجر و امل

الفشذل يف و الوصذول إىل األسذواق؛  يذةإمكانيف سالسل القيمة وحمدوديذة رأة ة املتقييد مشاركو ألشكال من العن  متعددة؛ 
 .يد الدخلفر  العمل وتولوت ييق توفري اصدمات األساسية؛ 

 
كمذا تبذذني مذذن دراسذذات احلالذذة املذذذكورة أعذذاله، ميكذن ا ذذاذ إجذذراءات للمسذذاعدة يف التغلذذب علذذى هذذذه العقبذذات.  -116
 اتلقطاعذذذل ةبر امذذذا يلذذذي: )أ( أطذذذر معياريذذذة شذذذاملة عذذذهذذذي العناصذذذر الرئيسذذذية صلذذذق بيئذذذات متكينيذذذة للمسذذذاواة بذذذني اجلنسذذذني و 
؛ املذذذرأة)ج( أطذذذر مؤسسذذذية وطنيذذذة فعالذذذة تسذذذتهدف  ؛اجلهذذذات الفاعلذذذةفذذذة كاسذذذقة؛ )ع(  ليذذذات مسذذذاءلة تنطبذذذق علذذذى  توم
وضذاع واحتياجذات أل ةمباشذر تسذتجيب للنذوع االجتمذاعي. ) ( بذرام  وخذدمات   اات مستجيبيناز ي طيب وإعداد م )د(

يف احلصول  لى عمل الئق. )ي( احلقعصول احل يةإمكان)و(  ؛ةن املتنوعأوضاعهغطي تو  خاصة اتالريفيالنساء وأولويات 
)ح( الق ذاء علذى العنذ  ضذد النسذاء والفتيذات؛ )ط( توعيذة   ؛علذى قذدم املسذاواةعلذى السذيطرة عليهذا على املوارد والقذدرة 

 ، مبذذا يف ذلذذك الصذذحة اجلنسذذية واإليبابيذذةاجلنسذذانيةقذذوق احلنيقيذذق املسذذاواة بذذني اجلنسذذني و بشذذن   أصذذحاع املصذذلحةكافذذة 
؛ خصيصذذذامصذذذممة  خذذذدمات تذذذدريب وإرشذذذادو شذذذمل التعلذذذيم الر ذذذي مبذذذا يدرات، )ي( تعزيذذذز القذذذ ؛ذات الصذذذلةواحلقذذذوق 
تهن ومشذاركللنسذاء تعزيذز الذدور القيذادي و املوارد االقتصادية واصذدمات االجتماعيذة؛ )ل( كافة لى  عصول حلا يةإمكان )ك(

الق ذذايا املتعلقذذة كافذذة تفاضذذة  ال تتنذذاول هذذذه الورقذذة باسويف حذذني املسذذتويات. كافذذة يف صذذنع القذذرار علذذى   اواةعلذذى قذذدم املسذذ
 .متنوعة  در حبثهاق ايا الواردة فيها إىل بتمكني املرأة الريفية ودورها يف الزراعة وقطاع األغذية الزراعية، تشري املعلومات 

 
ني املسذاواة بذبتبذين لجنذة لقذد قامذد المذا يلذي: " 2017لعذام جنة األمن الغذائي العاملي لليالح  التقييم املستقل  -117

إىل أي  لذذيآل معروف ذذاالنذذوع االجتمذذاعي، ولكذذن اتية بشذذن  اجلنسذذني ومتكذذني املذذرأة إىل حذذد كبذذري. وأنتجذذد توصذذيات سياسذذ
األسذئلة التاليذة، والذيت ميكذن يف تنمذل ، قذد يرغذب املشذاركو  يف املنتذدى الذ 69".صياتهذه التو ناطق املدول و تبند المدى 
 :لجنةلستقل املتقييم استجابة للنة األمن الغذائي العاملي جلعمل خطة حبث يف سياق فيها النظر  أي  ا
 

سياسات جلنة األمن الغذائي العاملي متكني املرأة وحقذوق املذرأة واملسذاواة بذني اجلنسذني نوات  كي  تشجع  (1)
 ا لتحقيق األمن الغذائي والتغذية؟مسبق   شرط اباعتبارها 

                                                           
 .8، صفحة تقييم جلنة األمن الغذائي العاملي 69

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/Evaluation/CFS_Evaluation_Draft_Report_version5_31Jan2017-
clean.pdf  

http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/Evaluation/CFS_Evaluation_Draft_Report_version5_31Jan2017-clean.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1617/Evaluation/CFS_Evaluation_Draft_Report_version5_31Jan2017-clean.pdf
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يف  نذذةاللج هاميكذذن أ  تتخذذذالذذيت ائي، مذذا اصطذذوات امللموسذذة جلنذذة األمذذن الغذذذة مذذع األخذذذ باالعتبذذار واليذذ (2)
املسذاواة بذذني اجلنسذني إلنتذاج نيذول ملمذذور يف و هذا وحقوقاملذرأة متكذني يف مزيذد مذن التقذذدم لتحقيذق عملهذا 

مذذن اتفاقيذذة الق ذذاء علذذى  يذذع  34ءذو املسذذاواة بذذني اجلنسذذني وتعزيذذز تنفيذذذ التوصذذية العامذذة لألمذذم املتحذذدة 
 حقوق املرأة الريفية؟بشن  ( 2016مييز ضد املرأة )أشكال الت

 تعزيز حمتوى وتنفيذ األطر املعيارية الوطنية والدولية لتمكني املرأة؟وممن لما هي اإلجراءات املطلوبة  (3)


