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ألفريقيا اإلقليمي والزراعة األغذية منظمة مؤمتر

الدورة التاسعة والعشرون

2016أبريل/نيسان  8-4أبيدجان، كوت ديفوار، 

باجتاه حتقيق خطة االحتاد اإلفريقي 2015نتائج سنة متكني املرأة والتنمية 

 2015يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام  2063لعام 

موجز

باجتياه ققييق خ ية     2015ة عامة عن النتائج الرئيسيية لسينة نيكيمل امليرأة والتنميية      تقدم هذه الوثيقة حمل 

الزراعية واألمين الايذائي والتاذيية، وتعير        جمياالت . وهي تقدم القضيايا اننسيانية     2063االقاد األفريقي لعام 

. وتعر  الوثيقة بعض إجراءات املتابعة لتنفيذ االلتزامات املتعلقية  2015النتائج الرئيسية لقمم االقاد األفريقي   عام 

والرسائل األساسية. 2015ا بعد عام ملالتنمية  سياق خ ةباملساواة بمل اننسمل   

عناية املؤمتر اإلقليمي إليهااملسائل اليت ينبغي لفت 

  النمو والتحول الزراعيمل الشاململ. وين وي  فرص املرأة لزيادةتعزيز قدرات احلكومات واملؤسسات الريفية  

 ذلك على تصميم السياسات والربامج املراعية للمنظور اننساني والتمويل والتنفيذ والرصد.  

 اعية واألسواق مين خيالل إنفياذ حقوقايا املتعلقية  ييااة األرا ييتعزيز وصول املرأة إىل سالسل القيمة الزر

والعمل الالئق، و مان وصوهلا إىل التكنولوجيات واالبتكارات املتعلقة بإنتيا  األغذيية والصيناعات الزراعيية     

 واستيعاباا، وتلبية احتياجاتاا من اخلدمات اإلرشادية واملالية والتسويقية.

  عليى   بشكل كاملاملرأة  حصولتنفيذ السياسات واالستثمارات العامة املتكاملة واملتعددة الق اعات اليت تضمن

الصيدمات   الصيمود أميام  واملاذي، وتعزيز حصوهلا على احلماية االجتماعية والقدرة على  الاذاء اآلمن والكا 

 كشرط مسبق لتحقيق القضاء على انوع. 

  قييدم املسياواة   املؤسسيات الريفييية وصيياغة القييوانمل    نفي   الرجيال شيركاء علييى   النسيياء و يكيون   يمان أن

 والسياسات واالستثمارات والربامج. 

   الربنيامج  وعملييات   رات الزراعيية الوطنيية واإلقليميية   دمج االعتبارات اننسانية بالكامل   خ ي  االسيتثما

، والصندوق األخضر ألفريقيا.  ماالبوقمة مؤنير وما بعد    أفريقيا الشامل للتنمية الزراعية
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 مقدمة: القضايا اجلنسانية يف جماالت الزراعة واألمن الغذائي والتغذية –أواًل

 

ات اإلنتاجية الكاملة لدى النساء والرجال والشباب على طول سالسل القيمة الزراعية يال بد من تسخري اإلمكان -1

ألمين الايذائي والتاذيية، والنميو والتحيول اليزراعيمل       بالنسيبة إىل ا ريقييا  و  الصناعات الزراعية، لتحقييق أولوييات أف  

مجيعا   خ ة االقاد األفريقيي   الواردات، اجملسدة واالستعا ة عناملستداممل، وقدرة املنتجات األفريقية التنافسية، 

  .  أفريقيا والربنامج الشامل للتنمية الزراعية 2063لعام 

 

 القضايا اجلنسانية يف السرد املتعلق بالنمو والتحول الزراعيني يف أفريقيا: معاجلة 1الشكل 
 

 
 

 .2013مقتبس عن تقرير مراجعة القضايا اجلنسانية لوزارة الزراعة والتنمية الريفية يف مجهورية نيجرييا االحتادية، املصدر: 

 

مين القيوة العاملية       املائية  50تساهم املرأة بشكل كبري   النمو الزراعيي   أفريقيياو ونيثيل النسياء حيوالي       -2

، املسيؤولة األساسيية   األسيرة عين تقيديم الرعايية الاذائيية       وامليرأة هيي   . 1الزراعية   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

والصياار وكبيار السين وغريهيم      األطفيال الر يع   ،ك، ورعاية رفياه اإلنتا ، والتخزين، وتنظيف وطبخ األغذية لالستاالو

سرة أكثر أهمية  سب أثر أفراد األسرة. و  أوقات الصدمات، غالبا ما يصبح دور املرأة   توفري الاذاء والرعاية لأل من

 واملعرفة بشأن اسرتاتيجيات التصدي للكوارث. الكارثة وندرة املوارد

 

  الصناعات الزراعية. ونيثيل امليرأة   صيناعات تصيدير الفواكيض واخلضير        مأجورةكعاملة  وتساهم املرأة أيضًا -3

 ؛شيرائ  الرتمييز للمنتجيات   من القوة العاملة   التعبئية والتالييف،  يا   ذليك التوسييم وو يع          املائة 80كينيا   

                                                      
 .2011-2010منظمة األغذية والزراعة " حالة األغذية والزراعةو املرأة والزراعةو سد الفجوة اننسانية من أجل التنمية"،   1

املدخالت واألرا ي  -ألف 

التمويل  واخلدمات و

تنمية  و التكنولوجياتو

 املؤسساتو سالسل القيمة

املزيد من النساء  -باء 

اللواتي يعملن   سالسل 

القيمة الزراعية،  ا   

 ذلك الشباب

=  جيم + باء + ألف 

أفريقيا تنتج أكثر 

 وتستورد أقل 

املزيد من الرجال  -جيم 

الذين يعملون   سالسل 

القيمة الزراعية،  ا   

الشبابذلك   
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،   حمل ياييمن الرجيال عليى الوظيائف الدائمية.      ةأو عر ي ةمؤقتبصفة  امالتأنض غالبا ما يتم توظيف النساء كع غري

 2عقود دائمة.ب ق اع ال ماطم   السناالمن الرجال الذين يعملون      املائة 28من النساء و املائة   2 وهنا،ك

 

 يقو  عدم املساواة املستمر بمل اننسمل أداء الق اع الزراعي   أفريقيا. وتظار األدلية أن النسياء املزارعيات   و -4

أقل إنتاجية من املزارعمل الرجال، ألنان يفتقرن إىل الوصول إىل امليوارد واألصيول اإلنتاجيية مثيل األرا يي واخليدمات       

أفريقية أن الفجوة بمل اننسمل مين حيي     3واملدخالت والتكنولوجيا. وقد أظارت دراسة حديثة أجريت   ستة بلدان

  النيجر عنيد املقارنية بيمل النسياء والرجيال         املائة 66  تنزانيا و   املائة 23اإلنتاجية للاكتار الواحد ترتاوح بمل 

. ويشيكل معيدل االسيتخدام األدنيى للميدخالت      مماثلية ق ع أر  مماثلة من حيي  احلجيم و  سيياقات     الذين لديام

 اننسيمل مين حيي     مين الفجيوة بيمل      املائية  80الزراعية مثل األمسدة وخدمات اإلرشياد   ق يع أرا يي النسياء،     

 4اإلنتاجية   مالوي.

 

ويبمل انيدول التيالي التباينيات بيمل مسياهمة امليرأة   اإلنتيا  والتجاييز اليزراعيمل، ووصيوهلا إىل امليوارد             -5

املزارعيات املزييد    النسياء  واخلدمات   نيجرييا. وبسبب احلواجز الثقافية واملتعلقة باملساواة بمل اننسمل، قيد تواجيض  

صاعب   احلصول على خدمات اإلرشاد، نظرا إىل النسبة الصارية مين النسياء بيمل العياململ   جميال اإلرشياد.       امل من

 أن نسبة التسجيل للوصول إىل اخلدمات واملوارد أقل أيضا بمل املزارعات.  كما

 

 د واخلدمات يف نيجرييا: الفوارق بني اجلنسني يف جماالت الزراعة والتصنيع الزراعي والوصول إىل املوار1اجلدول 
 

 اجملال املؤشرات الرجال النساء

 اإلنتا  الزراعي 30% 70%

املسيييييييييييييييييييياهمة   

 اإلنتا /التجايز الزراعي
 الزراعي التصنيع 40% 60%

 اتتربية احليوان 50% 50%

 األرا يملكية  93% 7%

 الوصول إىل املوارد
 احلصول على القرو  الزراعية 70% 30%

 احلصول على رأس املال من اخلدمات املالية الرمسية 99% 1%

 امتال،ك حسابات مصرفية 85% 15%

 جمال اإلرشاداحلصة بمل العاململ    94% 6%
 الوصول إىل اخلدمات

 تسجيل املزارعمل 90% 10%

 
 .2013 ،لوزارة االحتادية النيجريية للزراعة والتنمية الريفيةلتقرير مراجعة القضايا اجلنسانية املصدر: 

                                                      
و "هل قمل Maertens ،M.&Swinnen ،J.F.Mمنظمة العمل الدولية،  –الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  –منظمة األغذية والزراعة   2

 .2009عدم املساواة بمل اننسمل؟" أوجض سالسل عر  البستنة العالية القيمة 
 .وأوغندا إثيوبيا ومالوي والنيجر ونيجرييا وتنزانيا  3
 .2014، البنك الدولي، "تسوية الفرصو قسمل الفرص املتاحة للمزارعات   أفريقيا"  4
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، واحليق  2025هنا،ك العديد من البلدان األفريقية اليت التزمت بتحقيق أهداف القضاء على انوع  لول عيام   -6

  الاذاء، واحلد من سوء التاذية ومن الفاقد واملادر من األغذية أيضيًا. وإن حالية امليرأة وو يعاا مين العواميل اهلامية        

توى األسرة. ويضيمن الو يع التايذوي املناسيب لألمايات  قبيل       للقضاء على انوع وسوء التاذية عند األطفال وعلى مس

( الرفاه التاذوي ألطفاهلن الر ع، وخاصة خالل األيام األليف األوىل احلرجية مين حيياتام  مين احلميل       وبعدها الوالدة

ت عنيد  وحتى الثانية من العمر(. ويشكل فقر الدم الناجم عن النقص   احلديد عند اليوالدة، أحيد أهيم أسيباب الوفييا     

، يقدر معدل فقر الدم   اجملموعة الييت تيرتاوح     توغو األماات   أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. فعلى سبيل املثال

احلواميل  من    املائة 64للنساء، ويعاني منض    املائة 48للذكور و   املائة 20سنة، بنسبة  49و 15األعمار فياا بمل 

 5سنة. 49و 15 أعمارهن ما بمل ترتاوح اللواتي

 

ويشكل مستوى التعليم عند األماات أحد أهم العوامل للحالة التاذوية لألطفال. وتنخفض خماطر سوء التاذيية   -7

 ًااملزمن واحلاد، ونقص الوان، وفقر اليدم، بيمل الر يع واألطفيال بشيكل ملحيوظ عنيدما يكيون مسيتوى التعلييم مرتفعي           

 األماات.   لدى

 

 : تأثري مستوى تعليم األمهات على احلالة التغذوية لألطفال يف توغو2اجلدول 
 

ال يوجد أي مسيتوى   تعليم ابتدائي تعليم ثانوي أو عاٍل

 تعليم

 املؤشرات 

سوء التاذية املزمن بمل األطفال الذين هم دون  33% 25% 18%

 اخلامسة من العمر

سوء التاذية احلاد بمل األطفال الذين هم دون  9% - 5%

 اخلامسة من العمر

 نقص الوان دون اخلامسة من العمر 21% 13% 10%

 ًاشار 59إىل  6 من –فقر الدم  74% 73% 61%

 
 EDST_III، 2014 يف توغو،بيانات من املسح الدميوغرايف والصحي املصدر: 

 

يييؤدي اليينقص   البيانييات املصيينفة  سييب انيين  والعميير إىل وجييود ثاييرات هاميية   جمييال السياسييات    -8

واالستثمار، بسبب العوائق اليت تواجض قيياس الفيوارق بيمل اننسيمل وو يع خ يوط األسياس ورصيد التقيدم احمليرا.           

املتعلقة  لكيية األرا يي وإدارتايا والوصيول إىل خيدمات اإلرشياد والتكنولوجييا واالبتكيار          األساسيةتزال البيانات  وال

القييممل  البيانات املصينفة  سيب جين      فعلى سبيل املثال، مت مجعوالوظائف الالئقة واحلماية االجتماعية حمدودة. 

                                                      
 EDST-III ،2014بيانات من املسح الدميوغرا  والصحي   توغو،   5
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للتعداد  2010دورة عام    ء تعداد اراعيا خالل إجراأفريقي ابلد 14بلدان فق  من أصل  6   األرا يق ع  على إدارة

 العاملي للزراعة.

 

 لألثير ر معانة الفجوات بمل اننسمل   جمال الزراعة عن منافع اقتصادية واجتماعيية كيبرية، نظيرا    فوستس -9

املضاعف جملموعة واسعة مين األبعياد، مين األمين الايذائي والتاذيية إىل احليد مين الفقير والنميو االقتصيادي والتنميية             

املستدامة. وهنا،ك العديد من العوامل اخلارجية اإلجيابية املرتب ة باألمن الاذائي والتاذية. فعليى سيبيل املثيال، ميكين     

أكثير اسيتعدادًا إلبقيائان   املدرسية،      األوليياء الفتييات   امليدارس،  يا أن     تؤدي برامج التاذية املدرسية إىل إبقاء أن

 وبالتالي يوفر ذلك هلن فرصا أفضل للاروب من الزوا  املبكر واحلمل.

 

بروتوكول امليثاق وقد و ع االقاد األفريقي خ ة هامة ملعانة القضايا اننسانية ونيكمل املرأة،  ا   ذلكو  -10

؛ واإلعيالن الرمسيي بشيأن املسياواة     2003  عيام   6قوق اإلنسان والشيعوب بشيأن حقيوق امليرأة   أفريقييا     األفريقي حل

2004اننسمل   أفريقيا   عام  بمل
؛ وإعيالن  9، وصيندوق امليرأة األفريقيية   8(2020-2010؛ وعقد املرأة األفريقيية   7

ايري قولي للنسياء والفتييات   أفريقييا" اليذي اعتميد      حنو ت –أدي  أبابا بشأن "اإلسراع   تنفيذ مناا  عمل بيكمل 

. كميا أن البليدان األفريقيية قيد صيادقت      20كمل +يخالل عملية االستعرا  اإلقليمية لب 2014نوفمرب/تشرين الثاني   

إل يا ؛  على الوثائق العاملية، أو اعتمدتاا، مثلو اتفاقية القضاء على مجييع أشيكال التميييز  يد امليرأة وبروتوكوهليا ا      

و"اخل وط التوجياية ال وعية بشيأن احلوكمية املسيؤولة حلييااة األرا يي ومصيايد األمسيا،ك والاابيات   سيياق األمين           

العياملي  الاذائي الوطين"، ومبادئ االستثمار املسؤول   النظم الزراعية والاذائيية الييت اعتميدتاا ننية األمين الايذائي       

 تتعلق باملساواة بمل اننسمل.  صارمةأحكام ، على التوالي، مع 2014و 2012عام   

 

بالنسيبة لواليتايا مين أجيل ققييق األمين        وتعرتف منظمة األغذية والزراعة  ركزية املسياواة بيمل اننسيمل    -11

الاذائي للجميع، من خالل رفع مستويات التاذيية وقسيمل اإلنتاجيية الزراعيية، وإدارة امليوارد ال بيعيية، وقسيمل        

، 2012األو اع املعيشية لسكان األرياف. وتادف سياسة املنظمة بشيأن املسياواة بيمل اننسيمل، الييت أقيرت   عيام        

اواة بيمل أصيوات امليرأة والرجيل، ووصيوهلم إىل امليوارد واخليدمات   جميال اإلنتيا  الزراعيي والتنميية            تعزيز املسي  إىل

 املستداممل. الريفية

 

                                                      
 AU/Dec.19(II) مؤنير االقاد األفريقيوثيقة   6
 AU/Dec.12 (III) مؤنير االقاد األفريقيوثيقة   7
 AU/Dec. 229 (XII) األفريقيمؤنير االقاد وثيقة   8
 AU/Dec. 277(XIV) مؤنير االقاد األفريقيوثيقة   9
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 باجتاه 2015حملة عامة عن سنة متكني املرأة والتنمية  –ثانيًا

 2063حتقيق خطة االحتاد اإلفريقي لعام 

 

فرصيًا هامية    2063باجتياه ققييق خ ية االقياد األفريقيي لعيام        2015قدمت سنة نيكيمل امليرأة والتنميية     -12

التعجييل بيالنمو والتحيول اليزراعيمل     . وقد دعا إعيالن مياالبو بشيأن "   2014لالستفادة من سنة الزراعة واألمن الاذائي 

لعيام  ، إىل تيوفري اليدعم ا  2014يونييو/حزيران     اليذي اعتميد  " أجل الرخاء املشرت،ك وقسمل سبل كسيب العيي    من

املدروس واملستادف ملشاركة املرأة واالستفادة بصيورة مباشيرة مين فيرص النميو والتحيول لتحسيمل حياتايا ومعيشيتاا.          

عليى  يرورة تعزييز اليدعم لصياار امليزارعمل والنسياء والشيباب، وتعزييز           2015قمة يناير/كانون الثاني  مؤنير أكد وقد

 اإلقليمية، وتعزيز حوكمة املوارد ال بيعية. سالسل القيمة الزراعية الشاملة، وتفضيل األسواق

 

ميؤنير  ، الذي اعتمد خيالل  10وأبرا اإلعالن بشأن العمالة والقضاء على الفقر وققيق التنمية الشاملة   أفريقيا -13

ومع ذلك، فإن هيذه املعيدالت ال ترتجيم إىل خليق      قمة يناير/كانون الثاني، معدالت النمو االقتصادي املستدامة والعالية.

والفقر. ويتضح ذلك من املسيتوى العيالي    والعمالة الناقصةفرص عمل مناسبة، للمساهمة   احلد بشكل كبري من الب الة 

دخل، جدا للعمالة الناقصة اهليكلية املرتب ة باحلماية االجتماعية احملدودة، واخنفا  اإلنتاجية والقدرة على توليد الي 

والشيباب   االقتصياد غيري الرمسيي      النسياء ة والسالمة املانيية، الييت تيؤثر بشيكل خياص عليى       يظروف الصحالوسوء 

 والق اعات الريفية.

 

وأكيد اإلعييالن ميين جدييد علييى االلتييزام باحلييد مين الب اليية، وال سيييما بييمل الشيباب والنسيياء،  ييا ال يقييل      -14

قبيل، وطليب مين اليدول األعضياء و يع حيد أدنيى مين حيزم بيرامج احلمايية             ئة سنويا على مدى العقد املاامل   2 عن

عاجلية  مع أهداف وجداول امنية ومؤشرات أداء حمددة. كما أنض دعا إىل اختاذ تيدابري   املستضعفملاالجتماعية للسكان 

روعات املتناهية الصيار  واستاداف املش لالقتصادات األفريقيةوالقدرة التنافسية  لتحسمل مستوى مشولية النمو واإلنتاجية

 والصارية واملتوس ة احلجم   االقتصاد غري الرمسي والق اع الريفي، بصفتاا املصادر الرئيسية خللق فيرص عميل جنبياً   

 إىل جنب مع الق اع اخلاص.  

 

باجتاه ققييق خ ية االقياد     2015إعالن سنة نييكن املرأة والتنمية  2015قمة يونيو/حزيران  مؤنير اعتمدو -15

واالسيتفادة مين سالسيل القيمية الرمسيية       النسياء الذي حيدد برناجما طموحا لتعزييز مسياهمة    2063،11األفريقي لعام 

بشيأن   ةالتحويليي  للخ ةعلى أهمية مشاركة الق اعات املتعددة وامللكية املشرتكة  شدد للزراعة والصناعات الزراعية. وقد

 والتجارة كمل املرأة،  ا   ذلك الزراعة والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية وال اقة والتمويل ونياملساواة بمل اننسمل

                                                      
  AU/20(XXIV) مؤنير االقاد األفريقيوثيقة   10
 AU/Decl.1(XXV) مؤنير االقاد األفريقيوثيقة   11
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سيؤوليات التكميليية للق ياع العيام والشيركات اخلاصية ومراكيز الدراسيات         أيضا بياألدوار وامل  اعرتف والصناعة. كما أنض

 تمع املدني. ومنظمات اجمل األفريقية واحلركات الشعبية وسيدات األعمال

 

ميية  وتن قياد األفريقيي إىل اييادة املكننية واالبتكيار التكنوليوجي والتعلييم       ويدعو اإلعالن الدول األعضاء   اال -16

املعرفية واملايارات الالامية السيتخدام     مين  ونيكينايا   اجايا امليالي   األعميال الزراعيية    وتكثيف إدم املاارات عند املرأة

هنا،ك بعد رئيسي آخر هيو إعميال حقيوق امليرأة     ووسالسل القيمة الزراعية.  األعمال الزراعية التقنيات احلديثة   جمال

األصول اإلنتاجية  ا فياا األرا ي ووصوهلا إىل عملييات املشيرتيات العامية   األعميال التجاريية الزراعيية. وييدعو          

لتمويل النسياء حتيى تنميو أعمياهلن     كحد أدنى    املائة 50 بنسبةلدياا حصص كون تاإلعالن املؤسسات املالية إىل أن 

يؤكد اإلعالن على  رورة إدما  املؤشرات اليت تراعي املنظور اننسياني  كما . كبريةمتناهية الصار إىل أعمال أعمال من 

جيارة احليرة   القيارة      إطار نتائج الربنامج الشامل للتنمية الزراعية   أفريقيا إلعالن مالبو، والتأكد من أن من قية الت 

 تشجع على نيكمل املرأة   سالسل القيمة لألعمال التجارية الزراعية وسالسل القيمة الزراعية. األفريقية 

 

الييت سيتعقد    ؤنير االقياد األفريقيي  أقر مؤنير قمة يونيو/حزيران مو وع الدورة العادية السادسة والعشرين ملو -17

 ، السنة األفريقية حلقوق اإلنسان، وال سيما، مع الرتكيز على حقيوق امليرأة".  2016و" أدي  أبابا على النحو التالي  

 ويوفر هذا املو وع سبال هامة ملعانة القضايا املتعلقة  قوق املرأة   احلصول على الاذاء واألر  والعمل الالئق.

 

" حلصير جمرفية الييد بياملتحف    أطلق مؤنير قمة االقاد األفريقي اخلام  والعشرون "محلة االقاد األفريقي و -18

بشيأن "أفريقييا مزدهيرة     1،   إطار ت لعاا رقم 2063  جوهانسرب . وتسعى خ ة عمل  2015يونيو/حزيران  14  

جة وجذابة، باسيتخدام العليوم والتكنولوجييا واالبتكيار     النمو الشامل والتنمية املستدامة"، إىل "اراعة حديثة ومنت بفضل

 ".2025اجملرفة اليدوية ستختفي  لول عام "أّن واملعرفة األصلية"، كما أناا تنص على 

 

 إجراءات املتابعة من أجل التنفيذ الفعال لاللتزامات باملساواة بني اجلنسني –ثالثًا

 2015يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 

 

عدم املساواة بمل اننسمل  مسألة باحلاجة امللحة ملعانة اهتماما كبريا 2015زت خ ة التنمية ملا بعد عام حّف -19

والتوايع غري املتكافئ للقدرات والفرص والثروة والسل ة واألصوات. ومن األولويات األساسية خلق أطر سليمة للسياسات 

ية املراعية للفقراء وللمنظور اننسياني، ليدعم تسيريع االسيتثمار     على مجيع املستويات، على أساس اسرتاتيجيات التنم

 . الفقرإجراءات القضاء على   

 

ميا يتعليق     قوق متسياوية    مجيعًاوالنساء  الرجال نيّتعبشأن القضاء على الفقر إىل  مان  1ويسعى اهلدف  -20

وغريهيا   يايا والسيي رة عل األرا يي  ، وملكيية  املاليةو ةوالتكنولوجي ة، والوصول إىل اخلدمات األساسيةباملوارد االقتصادي

املتعلق بالقضاء على انيوع وققييق األمين الايذائي وقسيمل       2املمتلكات واملوارد ال بيعية. ويعاجل اهلدف  أشكال من
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واميل  التاذية وتعزيز الزراعة املستدامة، على وجيض التحدييد، االحتياجيات الاذائيية للفتييات املراهقيات، والنسياء احل       

وصياار منتجيي األغذيية، مين خيالل وصيول آمين         النسياء واملر عات. ويادف إىل مضاعفة، اإلنتاجية الزراعية ودخل 

،  ليول  واملعرفة واخلدمات املالية واألسواق وفرص القيمة املضافة والعمالة غري الزراعيية  ي اقدم املساواة إىل األر وعلى

  .2030عام 

 

أجير   مين غيري  االعرتاف بأعمال الرعاية ق املساواة بمل اننسمل ونيكمل املرأة إىل بشأن ققي 5ويدعو اهلدف  -21

سياسات احلماية االجتماعيية وتعزييز تقاسيم    ووالعمل املنزلي وتقديرها من خالل توفري اخلدمات العامة والبنى التحتية 

وقيادتايا  مشياركة امليرأة    . وإنالصعيد اليوطين املسؤولية داخل األسرة املعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبًا على 

 أمر  روري أيضًا.  مجيع مستويات صنع القرارعلى 

 

وتتماشى إجراءات منظمة األغذية والزراعة مع هذه االلتزامات من خالل دعم مشياركة امليرأة بالكاميل وبشيكل      -22

كتاا   الزراعيية التعاقديية وفيرص العميل     القيمة وتنميية األعميال التجاريية الزراعيية، وتشيجيع مشيار       سلةمربح   سل

الالئقة، وتعزييز حقوقايا   حييااة األرا يي، وقسيمل فيرص حصيوهلا عليى اخليدمات املاليية واملايارات التجاريية             

 لتعزييز قدرات احلكومات واملؤسسات الريفيية   على تدعيم املنظمة تعملالزراعية. كما  للصناعاتوالتقنيات واالبتكارات 

 ات على الصمود واحلماية االجتماعية هلن. قدرة املزارع

 

باملساواة بمل اننسيمل   سيياق خ ية     اخلاصة ويوصى باإلجراءات التالية من أجل التنفيذ الفعال لاللتزامات -23

 و 2015، ونياشيا مع نتائج سنة االقاد األفريقي 2015التنمية ملا بعد عام 
 

       .تعزيز قدرات احلكومات واملؤسسات الريفية لتوسيع فرص امليرأة   النميو والتحيول اليزراعيمل الشياململ

 وين وي ذلك على تصميم السياسات والربامج املراعية للمنظور اننساني، والتمويل والتنفيذ والرصد.  

 قوقاا املتعلقية  ييااة األرا يي    تعزيز وصول املرأة إىل سالسل القيمة الزراعية واألسواق من خالل إنفاذ ح

والعمل الالئق، و مان وصوهلا إىل التكنولوجيات واالبتكارات املتعلقة بإنتا  األغذية والصناعات الزراعية 

 واستيعاباا، وتلبية احتياجاتاا من اخلدمات اإلرشادية واملالية والتسويقية.

 كاميل   بشيكل الق اعات اليت تضيمن نيتيع امليرأة     تنفيذ السياسات واالستثمارات العامة املتكاملة واملتعددة

 الصيمود أميام  واملايذي، وتعزييز حصيوهلا عليى احلمايية االجتماعيية والقيدرة عليى          بالاذاء اآلمن والكا 

 الصدمات كشرط مسبق لتحقيق القضاء على انوع. 

 قيدم املسياواة   املؤسسيات الريفيية وصيياغة القيوانمل       نفي   النساء والرجال شركاء عليى   يكون  مان أن

 والسياسات واالستثمارات والربامج. 

   دمج االعتبارات اننسانية بالكامل   خ   االستثمارات الزراعية الوطنية واإلقليمية، وعمليات الربنيامج

 ألفريقيا.، والصندوق األخضر ماالبومؤنير قمة وما بعد األفريقي الشامل للتنمية الزراعية 
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 الرسائل الرئيسية –رابعًا
 

      واألصيول واخليدمات والفيرص االقتصيادية،      وصيول الرجيل إىل امليوارد    فيرص عندما تتمتيع امليرأة بينف

 .وانوع وسوء التاذية  األرياف تصبح قوة دافعة رئيسية ملكافحة الفقر  فإناا

  لتحقيق االادهار  هو األمر الصوابأمر ذكي و هوالزراعية إن االستثمار   املرأة على امتداد سالسل القيمة

وجمتمعات يتساوى فياا اننسمل   أفريقيا. ومقابل كل دوالر ُيسيتثمر   امليرأة،    الريفية  اجملتمعات 

 هنا،ك أرباح هائلة تتمثل   التالب على انوع وسوء التاذية والفقر وتوليد الثروات للمزارعمل.

 دورا أكرب   صنع القرار   جمال الزراعية األسيرية والينظم     تؤديمرأة لكي الظروف املواتية لل ينباي خلق

 وإدارة املوارد ال بيعية. الاذائية

  ملساهمة وابشكل كامل،  والفتيانإن مسائل التكنولوجيا أمر هام إلطالق إمكانات النساء والرجال والفتيات

 ل   أفريقيا.  قدم املساواة   النمو الزراعي والتحونف  واالستفادة على 

          هنا،ك إمجاع واسع بشأن احلاجية امللحية لالسيتثمار   املزارعيات ومصينعي األغذيية وأصيحاب األعميال

 . وقد حان األوان لتنفيذ الوعود. من النساء التجارية الزراعية

 

 الئحة الوثائق اليت مت الرجوع إليها
 

سياسة منظمة األغذية والزراعة بشأن املساواة بمل اننسملو ققيق أهداف األمن الاذائي   الزراعة والتنميية الريفيية،   
2013 

 ،"حالية األغذيية والزراعيةو امليرأة والزراعية، سيد الفجيوة اننسيانية مين أجيل التنميية           "منظمة األغذيية والزراعية،   

2010-2011 

 2014البنك الدولي، "تسوية الفرصو قسمل الفرص املتاحة للمزارعات   أفريقيا" 

 2013واارة الزراعة والتنمية الريفية   مجاورية نيجرييا االقادية، تقرير مراجعة القضايا اننسانية، 

، Maertens ،M.&Swinnenمنظمية العميل الدوليية،     –الصندوق الدولي للتنمية الزراعية  –منظمة األغذية والزراعة 

J.F.M"2009، و "هل قمل سالسل عر  البستنة العالية القيمة أوجض عدم املساواة بمل اننسمل؟ 

معاد دراسة انوع، "أثر مراعاة املنظور اننساني عليى العمليية السياسيية املتعلقية بياحلق   الايذاءو حالية السيناال         

 2015، "وتوغو

 االقاد األفريقي ت قمةمؤنيراإعالنات خمتلفة اعتمدتاا 

 


