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الجديدة  للتكنولوجيات  المراأة  اتباع  دون  اأي�ضًا 
التكنولوجيات.  تلك  الرجل  بها  يتبع  التي  بال�ضهولة 

المراأة  تواجهها  التي  المعوقات  تكون  ما  وكثيراً 
كليًا. ت�ضديًا  لها  الت�ضدي  ويلزم  مترابطة 

اأنها  تعني  المزارعة  المراأة  تواجه  التي  والعقبات 
من  نظراوؤها  يحققها  التي  الغلة  من  اأقل  غلة  تحقق 

الزراعة  على  قادرة  المراأة  فاإن  ذلك  ومع  الذكور. 
من  م�ضتمدة  متينة  اأدلة  وتبيِّن  الرجل.  مثل  تمامًا 
ا�ضتخدمت  اإذا  المزارعة  المراأة  اأن  العملية  التجربة 

في  الرجل  ي�ضتخدمه  الذي  الموارد  م�ضتوى  نف�س 
م�ضتويات  نف�س  �ضتحقق  فاإنها  تزرعها  التي  الأر�س 

الغلة  فجوة  وتتراوح  الرجل.  يحققها  التي  الغلة 
في   30 اإلى  المائة  في   20 من  والمراأة  الرجل  بين 
الأبحاث  معظم  ويجد  المتو�ضط،  في  تقريبًا  المائة 

ا�ضتخدام  في  الختالفات  اإلى  ترجع  الفجوة  اأن 
المراأة  تزرعها  التي  الأرا�ضي  غالت  ورفع  الموارد. 
اأن  �ضاأنه  من  الرجل  يحققها  التي  الم�ضتويات  اإلى 

النامية  البلدان  في  الزراعي  الإنتاج  زيادة  اإلى  يوؤدي 
المائة.  في   4 اإلى  المائة  في   2.5 من  تتراوح  بن�ضبة 

عدد  من  تقلل  اأن  يمكن  القدر  بهذا  الإنتاج  وزيادة 
في   12 من  يتراوح  بما  العالم  في  التغذية  ناق�ضي 
تقديرات  لأحدث  ووفقًا  المائة.  في   17 اإلى  المائة 
ناق�ضي  عدد  حاليًا  يبلغ  والزراعة،  الأغذية  منظمة 

الجن�ضين  بين  الفجوة  و�ضد  مليونًا.   925 التغذية 
العدد  هذا  يخفِّ�س  اأن  يمكن  الزراعية  الغلة  حيث  من 

�ضخ�س  مليون   100 من  يتراوح  ما  اإلى  ي�ضل  بمقدار 
�ضخ�س. مليون   150 اإلى 

الزراعي  الإنتاج  في  المبا�ضرة  التح�ضينات  وهذه 
المكا�ضب  من  فح�ضب  واحد  جزء  هي  الغذائي  والأمن 

ح�ضول  كفالة  تحققها  اأن  يمكن  التي  الكبيرة 
متكافئ  نحو  على  والفر�س  الموارد  على  المراأة 

قطاع  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  ف�ضد  الرجل.  مع 
تحت  الموارد  من  مزيداً  ي�ضع  اأن  �ضاأنه  من  الزراعة 

الأ�ضرة  داخل  �ضوتها  يعزز  واأن  المراأة  ت�ضرف 
جدواها  ثبتت  ا�ضتراتيجية  يمثل  ما  وهو  المعي�ضية، 

وتعليمهم  وتغذيتهم  لالأطفال  الغذائي  الأمن  لتح�ضين 
تغذية  على  الأطفال  يح�ضل  وعندما  و�ضحتهم. 

ب�ضكل  يتعلمون  فاإنهم  �ضحة  اأوفر  ويكونون  اأف�ضل 
�ضاأن  ومن  اإنتاجًا.  اأكثر  مواطنين  وي�ضبحون  اأف�ضل 

واأن  الأجيال  عبر  تمتد  اأن  تتحقق  التي  الفوائد 
الم�ضتقبل. في  كبيرة  عائدات  تحقق 

والزراعة  الأغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  هذه 
بين  الفجوة  �ضد  الزراعة:  قطاع  في  المراأة  تتناول 

الزراعة  قطاع  فاأداء  التنمية.  اأجل  من  الجن�ضين 
واأحد  النامية،  البلدان  من  كثير  في  يجب  مما  اأقل 

المراأة  ح�ضول  عدم  هو  لذلك  الرئي�ضية  الأ�ضباب 
تحتاج  التي  والفر�س  الموارد  على  متكافئًا  ح�ضوًل 

التقرير  هذا  ويوؤكد  اإنتاجًا.  اأكثر  تكون  لكي  اإليها 
المتعلقين  لالألفية  الإنمائيين  الهدفين  اأن  بو�ضوح 

والأمن  والفقر   )3 )الهدف  الجن�ضين  بين  بالم�ضاواة 
اأن  وعلينا  الآخر.  منهما  كل  يعزز   )1 )الهدف  الغذائي 

وتمكين  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  تحقيق  على  نعمل 
في  م�ضتدامة  ب�ضفة  ننت�ضر  لكي  الزراعة  في  المراأة 

باأن  را�ضخ  اإيمان  فلدي  المدقع.  والفقر  الجوع  مكافحة 
ي�ضاعدنا  اأن  يمكن  لالألفية   3 الإنمائي  الهدف  تحقيق 

لالألفية.  1 الإنمائي  الهدف  تحقيق  على 
الزراعة  في  جوهرية  اإ�ضهامات  ت�ضهم  المراأة  اإن 

البلدان  اأقاليم  جميع  في  الريفية  والم�ضروعات 
حرة.  اأعمال  ومنظمة  وعاملة  كمزارعة  النامية، 

المراأة  ولكن  الأقاليم  عبر  اأدوارها  وتتباين 
عليها  قا�ضرة  معوقات  مكان،  كل  في  تواجه، 
في  م�ضاهماتها  من  وتحد  اإنتاجيتها  من  تقلل 

اأ�ضرتها  ورفاه  القت�ضادي  والنمو  الزراعي  الإنتاج 
وبلدها. المحلي  ومجتمعها 

في  الجن�ضين  بين  خطيرة  فجوة  تواجه  فالمراأة 
المراأة  ت�ضيطر  اإذ  الإنتاج.  موارد  على  الح�ضول 

التي  الم�ضاحة  من  اأقل  الأرا�ضي  من  م�ضاحة  على 
التي  الأرا�ضي  تكون  ما  وكثيراً  الرجل  عليها  ي�ضيطر 
لها  حيازتها  وتكون  اأ�ضواأ  نوعية  ذات  عليها  ت�ضيطر 

الحيوانات  من  اأقل  عدداً  المراأة  وتملك  اآمنة.  غير 
ل  ما  وغالبًا  الزراعة.  مجال  في  للعمل  تلزم  التي 

الحيوانات  من  يتاأتى  الذي  الدخل  على  اأي�ضًا  ت�ضيطر 
ا�ضتخدام  احتمالت  وتقل  تديرها.  التي  عادًة  ال�ضغيرة 

البذور  قبيل  من  الحديثة  للمدخالت  المزارعة  المراأة 
والأدوات  الآفات  مكافحة  وتدابير  والأ�ضمدة  المح�ّضنة 

الُمزارع  الرجل  ا�ضتخدام  احتمالت  عن  الميكانيكية 
اأقل  ائتمانًا  اأي�ضًا  ت�ضتخدم  وهي  المدخالت.  لهذه 

عليه.  تح�ضل  الذي  الئتمان  على  ت�ضيطر  ل  ما  وكثيراً 
خدمات  وعلى  اأقل  تعليم  على  المراأة  تح�ضل  واأخيراً، 

على  ح�ضولها  �ضعوبة  من  ُيزيد  مما  اأقل،  اإر�ضاد 
والئتمان  الأرا�ضي  قبيل  من  الأخرى،  الموارد  بع�س 

تحول  العوامل  وهذه  لها.  وا�ضتخدامها  والأ�ضمدة، 
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اأخرى.  باأ�ضكال  الجن�ضين  بين  الفجوة  وتتبدى 
اجتماعية  ظواهر  هي  الجن�ضين  بين  فالعالقات 

للمراأة  القت�ضادية  المجالت  عزل  الم�ضتحيل  ومن 
الطعام  فاإعداد  المعي�ضية.  اأ�ضرتها  في  اأن�ضطتها  عن 

معوقات  هي  الماء  وجلب  الوقود  خ�ضب  وجمع 
كان  اإذا  لها  الت�ضدي  يجب  ة  ومقيدِّ وقتًا  ت�ضتهلك 
وقتها  ق�ضاء  على  قادرة  تكون  اأن  للمراأة  المراد 
اأن  ويجب  اأكبر.  بدرجة  ومنتجة  مجزية  باأ�ضكال 

وفي  اأ�ضرتها  اإطار  في  المراأة  اإلى  التدخالت  تنظر 
اأداء  تح�ضين  �ضاأن  ومن  المحلي.  مجتمعها  �ضياق 

موفرة  تكنولوجيات  وتوفير  الريفية،  العمل  اأ�ضواق 
المراأة  ن  يمكِّ اأن  عامة،  وخدمات  �ضلع  وتوفير  للعمل، 

الفر�س  في  فعالية  اأكثر  نحو  على  الم�ضاهمة  من 
ومن  الزراعي،  النمو  يتيحها  التي  القت�ضادية 

اأوفى. ا�ضتفادة  الفر�س  تلك  من  ال�ضتفادة 
بين  الفجوة  ل�ضد  جاهزة  و�ضفة  توجد  ول 
الأمر  لأن  وذلك  الزراعة،  قطاع  في  الجن�ضين 

والأ�ضول  المدخالت  من  وا�ضعة  طائفة  على  ينطوي 
ال�ضلة  ذات  المعوقات  ولأن  والأ�ضواق  والخدمات 
ت�ضتند  مالئمة  �ضيا�ضات  باتباع  ولكن  مت�ضابكة. 
اإحراز  يمكن  دقيق،  وتحليل  دقيقة  معلومات  اإلى 

كبيرة.  ذلك  من  تتحقق  التي  الفوائد  و�ضتكون  تقدم 
ن�ضتاأ�ضل  اأن  فعلينا  وا�ضحة.  الأ�ضا�ضية  والمبادئ 

القانون،  بمقت�ضى  المراأة  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع 
تكافوؤاً  اأكثر  الموارد  على  الح�ضول  جعل  نكفل  واأن 

بالفوارق  واعيًة  الزراعية  والبرامج  ال�ضيا�ضات  وجعل 
في  م�ضموعًا  المراأة  �ضوت  نجعل  واأن  الجن�ضين،  بين 

ويجب  الم�ضتويات.  جميع  على  القرار  �ضنع  عملية 
في  متكافئة  �ضريكة  اأنها  على  المراأة  اإلى  ُينظر  اأن 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  وتحقيق  الم�ضتدامة.  التنمية 
الذي  ال�ضحيح  ال�ضيء  فح�ضب  لي�س  المراأة  وتمكين 
للتنمية  الأهمية  حا�ضم  اأي�ضًا  هو  بل  تحقيقه  يجب 

الغذائي. ولالأمن  الزراعية 

�سيوف جاك 
العام   المدير 

والزراعة الأغذية  لمنظمة 
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�شكر	وتقدير

والزراعة  الأغذية  حالة  تقرير  باإعداد  قام  لقد 
القت�ضادية  التنمية  اإدارة  اأع�ضاء   2011-2010

قيادة  تحت  والزراعة  الأغذية  بمنظمة  والجتماعية 
 Kostasو الم�ضاعد،  العام  المدير  غانم،  حافظ 

الزراعية.  التنمية  اقت�ضاديات  �ضعبة  مدير   ،Stamoulis

 ،Marcela Villarreal من  كل  اإ�ضافيًا  توجيهًا  وقدم 
والعمالة  والتكافوؤ  الجن�ضانية  الق�ضايا  �ضعبة  مديرة 

الم�ضت�ضارة   ،Eve Crowleyو الريفية،  المناطق  في 
مدير   ،Pietro Gennariو ذاتها؛  بال�ضعبة  الرئي�ضية 

التجارة  �ضعبة  مدير   ،David Hallamو الإح�ضاء؛  �ضعبة 
ب�ضعبة  الرئي�ضي  الموظف   ،Keith Wiebeو والأ�ضواق؛ 

الزراعية. التنمية  اقت�ضاديات 
التقرير  مادة  وكتابة  البحوث  فريق  وكان 

  André Croppenstedtو  Terri Raney بقيادة 
 Iraو  Sarah Lowder وي�ضم   GustavoAnríquezو

التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Jakob Skoetو Matuschke

 Luisa Cruz من  كل  اإ�ضافية  وقدم مدخالت  الزراعية(. 
 Stefano Gerosaو  Ana Paula De La O Camposو

 Panagiotisو  Faith Nilssonو  Yasmeen Khwajaو
الزراعية(؛  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Karfakis

 Soline de Villardو  Francesca Dalla Valleو
 Zoraida Garciaو  John Curryو  Caroline Dookieو

 Maria Leeو  Regina Laubو  Denis Herbelو
 Hajnalkaو  Marta Osorioو  Yianna Lambrouو
 Libor Stloukalو  Gabriel Rugalemaو  Petrics

الق�ضايا  )�ضعبة   Peter Wobstو  Sophie Treinenو
الريفية(؛      المناطق  في  والعمالة  والتكافوؤ  الجن�ضانية 
والبحوث  المعرفة،  تبادل  )مكتب   Magdalena Blumو

التجارة  )�ضعبة   Holger Mattheyو والإر�ضاد(، 
)�ضعبة   Frauke Kramerو  Anni McLeodو والأ�ضواق(؛ 
 Helga Josupeitو الحيوان(؛  و�ضحة  الحيواني  الإنتاج 
)�ضعبة   Stefania Vannucciniو  Rebecca Metznerو

اقت�ضاديات و�ضيا�ضات م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء 
الزراعية(؛  للتنمية  الدولي  بال�ضندوق  المائية 

 Diana Tempelmanضعبة الإح�ضاء( و�( Robert Mayoو
 Ines مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا(. وقدمت كل من(

)اأوك�ضفام( وCathy Farnworth )نيابة عن   Smyth

 Elisenda Estruchال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية( و
)�ضعبة الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ والعمالة في المناطق 

الريفية( وJulian Thomas وFrank Mischler )�ضعبة 
اقت�ضاديات التنمية الزراعية( تعليقات قيِّمة. ونحن ندين 

اأي�ضًا بالمتنان لكل من Amy Heyman التي قراأت 
الم�ضودة الأولى للتقرير وعّلقت عليها وقامت بتحريرها. 

 Agnes وقد اأُعد التقرير بالتعاون الوثيق مع كل من
Quisumbing وRuth Meinzen-Dick العاملتين في المعهد 

الدولي لبحوث ال�ضيا�ضات الغذائية وCheryl Doss العاملة 
في جامعة ييل. وقام باإعداد ورقات المعلومات الأ�ضا�ضية، 

التي مّولتها جزئيًا �ضعبة الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ 
والعمالة في المناطق الريفية، كل من Cheryl Doss؛ 

 Ruth Vargas Hillو Andrew Dillonو Julia Behrmanو
 Estebanو Amber Petermanو Ephraim Nkonyaو
الدولي  )المعهد   Agnes Quisumbingو J. Quiñones

 Christopher Colesلبحوث ال�ضيا�ضات الزراعية(؛ و
 Rebecca Holmesو  Priya Deshingkarو

 Marcellaو Jonathan Mitchellو Nicola Jonesو
 Dianaمعهد التنمية في ما وراء البحار(؛ و( Vigneri

 Lisa Kenneyمعهد التنمية الريفية(؛ و( Fletschner

)جامعة وا�ضنطن(؛ وChristine Okali )جامعة اآنغيليا 
ال�ضرقية(؛ وJan Lundius )ال�ضت�ضاري الم�ضتقل(؛ 

وKfW Entwicklungsban( Holger Seebens(. وقام 
باإعداد ورقات المعلومات الأ�ضا�ضية الإ�ضافية كل من 
 Gustavo Anríquez :موظفي المنظمة التالي ذكرهم

وYasmeen Khwaja وLucia Palombi )�ضعبة عمليات 
الطوارئ واإعادة التاأهيل(؛ وPaola Termine )�ضعبة 

الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ والعمالة في المناطق الريفية(. 
اأجل  اأعدها من  اأي�ضًا من ورقات  وا�ضتفاد التقرير 

والزراعة  الأغذية  منظمة  بين  الم�ضتركة  العمل  حلقة 
العمل  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق 

الريفية  والعمالة  الجن�ضانية  بالق�ضايا  المعنية  الدولية 
 Jennieو  Soline de Villard من  كل  بتوليفها  وقام 

م�ضاورتي خبراء،  من  التقرير  وا�ضتفاد   .Dey de Pryck

من  كثيرين  اإلى  واإ�ضافة  الدولي.  البنك  مّولهما جزئيًا 
من  كاًل  الخارجيون  الم�ضاركون  �ضم  اأعاله،  المذكورين 
 Johannesو العالمي(  الأغذية  )برنامج   Isatou Jallow

الميدان  في  والتنمية  التعاون  )منظمة   Juetting

)المركز   Patricia Biermayr-Jenzanoو القت�ضادي(، 
 Markus Goldsteinو ال�ضتوائية(  للزراعة  الدولي 

 Anninaو  Maria Hartlو الدولي(  )البنك   Eija Pehuو
الزراعية(  للتنمية  الدولي  )ال�ضندوق   Lubbock

الثروة  لبحوث  الدولي  )المعهد   Jemima Njukiو
لبحوث  الدولي  )المعهد   Thelma Parisو الحيوانية( 
 Manfredو تافت�س(  )جامعة   Patrick Webbو الأرز( 



ط

 Hela كل من  وقّدم  )جامعة هوهنهايم(.   Zeller

ولية  )جامعة   Robert Mazurو  )Afard( Kochbati

العالمي  للمنتدى  قيِّمة  م�ضاهمات  واآخرون  اأيوا( 
في  المراأة  ب�ضاأن  والتغذية  الغذائي  بالأمن  المعني 

 Renataو  Max Blanck من  كل  نظمه  الذي  الزراعة، 
ونحن  الزراعية(.  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Mirulla

كثيرة  مفيدة  تعليقات  من  تلقيناه  لما  بالعرفان  ندين 
للرابطة  الثالثي  الموؤتمر  في  ُنظمت  م�ضّغرة  ندوة  في 

الزراعي. القت�ضاد  لخبراء  الدولية 
واإ�ضافة اإلى ذلك، ا�ضتعر�س الم�ضودة النهائية للتقرير 

 Dianaجامعة تافت�س( و( Patrick Webb كل من 
 Thomas P.و الريفية(  التنمية  )معهد   Fletschner

 Mariaو الأ�ضمدة(  لتنمية  الدولي  )المركز   Thompson

 Carmenو الزراعية(  للتنمية  الدولي  )ال�ضندوق   Hartl

اأنجلو�س(  لو�س  في  كاليفورنيا  )جامعة   Diana Deere

وي�ضكون�ضن(      )جامعة   Susana Lastarria-Corhielو
Patricia Biermayr-و لوفن(  )جامعة   Jo Swinnenو
)�ضندوق  لهم  وزمالء   Joanne Sandlerو  Jenzano

 Barbara Stockingو للمراأة(  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
 Paulو  Paul Munro-Faureو اأوك�ضفام(  اإدارة  )مجل�س 

 Ruthو والحيازة(  والطاقة  المناخ  )�ضعبة   Mathieu

ال�ضيا�ضات  لبحوث  الدولي  )المعهد   Meinzen-Dick

الدولي  )المعهد   Agnes Quisumbingو الغذائية( 
)جامعة   Cheryl Dossو الغذائية(  ال�ضيا�ضات  لبحوث 

للم�ضاركين  بالمتنان  التقرير  اإعداد  فريق  ويدين  ييل(. 
الداخليين  الأفراد  من  وغيرهم  العمل  في حلقات 

المختلفة  الم�ضودات  ا�ضتعر�ضوا  الذين  والخارجيين 
التقرير. لمخطوطة 

التقرير  من  الثاني  الجزء  اإعداد  في  ا�ضترك  وقد 
التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Sarah Lowder من  كل 

)�ضعبة   Merritt Cluffو  Holger Mattheyو الزراعية( 
 .Jakob Skoet توجيهات  تحت  والأ�ضواق(،  التجارة 

 Joshua Dewbre من  كل  اإ�ضافية  مدخالت  وقّدم 
والأ�ضواق(. التجارة  )�ضعبة   Kisan Gunjalو

 Sarah التقرير  من  الثالث  الجزء  اإعداد  وتولت 
 Stefanoو  Brian Carisma من  بم�ضاعدة   ،Lowder

تعليقات  وقدم   .Terri Raney توجيهات  تحت   ،Gerosa

 Seevalingumو  Naman Keita من  كل  مفيدة 
 Francoو  Mukesh Srivastavaو  Ramasawmy

 Diana Tempelmanو الإح�ضاء(؛  )�ضعبة   Stefanelli

 Zoraidaو  Maria Adelaide D’Arcangeloو
الجن�ضانية  الق�ضايا  )�ضعبة   Clara Parkو  Garcia

 Barbaraو الريفية(  المناطق  في  والعمالة  والتكافوؤ 
التغذية  )�ضعبة   Marie-Claude Dopو  Burlingame

بالمنظمة(. الم�ضتهلك  وحماية 
 Michelle بف�ضل  كبيراً  تح�ضنًا  المطبوع  ن  وتح�ضَّ

التي  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Kendrick

لإدارة  ودعمًا  النجليزية  باللغة  تحريريًا  دعمًا  قدمت 
 Paolaو  Liliana Maldonado من  كل  وقّدم  الم�ضروع. 
دعمًا  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   di Santo

دائرة  وقدمت  التقرير.  اإعداد  عملية  طيلة  ممتازاً  اإداريًا 
على  الخدمات  ب�ضعبة  والوثائق  الجتماعات  برمجة 

وال�ضوؤون  الب�ضرية  الموارد  اإدارة  في  المنظمة  م�ضتوى 
من  كل  وقدم  الطباعة.  وخدمات  التراجم  المالية 

البيانية  الأ�ضكال  خدمات   Visiontimeو  Flora Dicarlo

الطباعية. التجارب  وقراءة  والتو�ضيب 


