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مجالت  في  التدخالت  اأن  ُيفتر�س  ما  كثيراً  لذلك، 
اإلى  والنفاذ  الأ�ضا�ضية  والبنية  التكنولوجيا  قبيل  من 

والمراأة،  الرجل  على  متماثلة  اآثارها  تكون  الأ�ضواق 
الأمر. حقيقة  في  كذلك  تكون  ل  قد  بينما 

اأن  على  حر�س  هناك  كان  ذاته،  الوقت  وفي 
منظوراً  الزراعية  والم�ضاريع  ال�ضيا�ضات  ت�ضمين  يبدو 

وتو�ضيح  يلزم.  مما  واأعقد  اأ�ضعب  اأمراً  جن�ضانيًا 
هو  الجن�ضانية”  “الق�ضايا  بتعبير  المق�ضود  المعنى 

.)1 )الإطار  ال�ضحيحة  البداية 
اأي�ضًا  المجال  تف�ضح   1 الإطار  في  الأخيرة  والجملة 

اأن  يمكن  الجن�ضين  اأدوار  اأن  في  الأمل  وهو  لالأمل: 
تح�ضين  في  ي�ضاهم  اأن  هو  التقرير  هذا  وهدف  تتغير. 
على  ت�ضاعد  اأن  مالئمة  ل�ضيا�ضات  يت�ضنى  لكي  الفهم 

ر  تغيُّ مع  حتى  الجن�ضين،  بين  الم�ضاواة  على  الت�ضجيع 
من  تطوراً  اأكثر  اأ�ضبح  الزراعة  فقطاع  ذاتها.  الزراعة 

واأكثر  التجارة،  نحو  توجهًا  واأكثر  التكنولوجية،  الناحية 
الهجرة  اأنماط  تغيِّر  ذاته،  الوقت  وفي  عالميًا؛  اندماجًا 

كله.  النامي  العالم  في  الريفي  الم�ضهد  المناخ  وتقلب 
جميع  اأمام  فر�ضًا  وتتيح  تحديات  تطرح  القوى  وهذه 

قانونية  حواجز  تواجه  المراأة  ولكن  الزراعيين،  المنتجين 
مع  التكيف  على  قدرتها  من  تحد  اإ�ضافية  واجتماعية 

الحكومات  تعهدت  وقد  منه.  ال�ضتفادة  وعلى  ر  التغيُّ
اإحياء  اإلى  ترمي  كبرى  بالتزامات  المانحة  والجهات 

مجال  في  جهودها  ولكن  النامية،  الأقاليم  في  الزراعة 
ا�ضتفادت  اإذا  اأكبر  وب�ضرعة  اأف�ضل  نتائج  �ضتحقق  الزراعة 
خالل  من  للمراأة  الإنتاجية  الإمكانات  من  حد  اأق�ضى  الى 

الجن�ضين. بين  الم�ضاواة  تعزيز 
الرجل،  مثل  مثلها  المراأة،  اإلى  النظر  الممكن  ومن 

حق  لها  مواطنة  اأي�ضًا  ولكنها  اإنتاج”،  “مورد  اأنها  على 
والخدمات  والفر�س  الحماية  في  الرجل  لحق  مكافئ 

الدولي.  المجتمع  ويقدمها  حكومتها  تقدمها  التي 

البلدان  اأقل مما يجب في كثير من  اأداء قطاع الزراعة  اإن 
النامية لعدد من الأ�ضباب. ومن بين هذه الأ�ضباب افتقار 

اإليها لكي  المراأة اإلى الموارد والفر�س التي تحتاج 
ت�ضتخدم وقتها ا�ضتخدامًا منتجًا اإلى اأق�ضى حد. فالمراأة 

مزارعة وعاملة ومنظمة اأعمال حرة ولكنها تواجه في كل 
مكان تقريبًا معوقات اأ�ضد من المعوقات التي يواجهها 

الرجل في ما يتعلق بالح�ضول على موارد الإنتاج والنفاذ 
اإلى الأ�ضواق والح�ضول على الخدمات. وهذه “الفجوة بين 

الجن�ضين” تعوق اإنتاجية المراأة وتقلل من م�ضاهماتها 
في قطاع الزراعة وفي تحقيق اأهداف التنمية القت�ضادية 
والجتماعية الأو�ضع نطاقًا. و�ضد الفجوة بين الجن�ضين في 
قطاع الزراعة من �ضاأنه اأن يحقق مكا�ضب كبيرة للمجتمع 

عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية، والحد من الفقر 
والجوع، وتعزيز النمو القت�ضادي.

والعاملون  المانحة  والجهات  الحكومات  الآن  وت�ضلِّم 
القت�ضادي  للنمو  الزراعة محورية  باأن  التنمية  في مجال 
فيها  تعتمد  التي  البلدان  في  �ضيما  ل   – الغذائي  ولالأمن 
التزام  ولكن   – القطاع  هذا  على  ال�ضكان  من  كبيرة  ن�ضبة 

مجال  في  والعاملين  المانحة  والجهات  الحكومات 
هو  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضين  بين  بالم�ضاواة  التنمية 

الق�ضايا  الآن  وُتذكر  الت�ضليم.  ذلك  من  قوة  اأقل  التزام 
ب�ضاأن  والإقليمية  الوطنية  الخطط  معظم  في  الجن�ضانية 
ولكنها  الغذائي،  بالأمن  والمتعلقة  الزراعية  ال�ضيا�ضات 
من  بدًل  المراأة  عن  منف�ضلة  ف�ضول  على  عادًة  تقت�ضر 

والبرمجة.  ال�ضيا�ضات  من  يتجزاأ  ل  كجزء  معاملتها 
والم�ضاريع  ال�ضيا�ضات  عن  كثيرة  وثائق  زالت  وما 

المتعلقة  الأ�ضا�ضية  الم�ضائل  تتناول  ل  الزراعية 
وتلك  للرجل  المتاحة  الموارد  في  بالختالفات 

التي  المعوقات  وفي  اأدوارهما  وفي  للمراأة  المتاحة 
هذه  بها  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  والكيفية  يواجهانها، 
ونتيجة  المقترح.  بالتدخل  ال�ضلة  وثيقة  الختالفات 
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الإنمائية  الأهداف  من  هدف  الجن�ضين  بين  والم�ضاواة 
اأي�ضًا  ترتبط  ولكنها  ذاتها،  حد  في  جدارة  عن  لالألفية 

الإنمائية  الأهداف  غايتي  بتحقيق  مبا�ضراً  ارتباطًا 
والجوع.  المدقع  الفقر  من  بالحد  المتعلقتين  لالألفية 

بين  الم�ضاواة  هدفي  بين  وا�ضحة  تاآزرات  توجد  اإذ 
ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  وعلى  الجوع.  من  والحد  الجن�ضين 
بكفالة  التزام  التنمية  مجال  في  والعاملين  الزراعية 

كامل  نحو  على  الم�ضاركة  على  قادرة  المراأة  تكون  اأن 
منها.  ال�ضتفادة  وعلى  الزراعية  التنمية  عملية  في 

بين  الم�ضاواة  تعزيز  ي�ضاعد  اأن  يمكن  ذاته،  الوقت  وفي 
المدقع  الفقر  من  الحد  على  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضين 

في  يكون  اأن  للمراأة  الم�ضاواة  تحقيق  �ضاأن  فمن  والجوع. 
التنمية  تكون  اأن  اأي�ضًا  وينبغي  الزراعية،  التنمية  �ضالح 

المراأة. �ضالح  في  الزراعية 
الزراعة  قطاع  في  المراأة  ومكانة  دور  ويتباين 

والعمر  الإقليم  ح�ضب  وا�ضعًا  تباينًا  الريفية  والمناطق 
ب�ضرعة  ويتغيران  الجتماعية  والطبقة  الإثني  والأ�ضل 

ال�ضيا�ضات  وا�ضعو  ويحتاج  العالم.  اأنحاء  بع�س  في 
اإلى  التنمية  مجال  في  والعاملون  المانحة  والجهات 

التي  الم�ضاهمات  ع  تنوُّ يعك�ضان  وتحليل  معلومات 
وذلك  تواجهها  التي  المحددة  والتحديات  المراأة  تقدمها 
واعية  تكون  القطاع  ب�ضاأن  قرارات  منهم  كل  يتخذ  لكي 

الجن�ضين. بين  بالفوارق 
في  المراأة  ومكانة  دور  في  التنوع  من  الرغم  وعلى 

التقرير  هذا  في  معرو�س  هو  ما  فاإن  الزراعة،  قطاع 
بدرجة  دومًا  تواجه  المراأة  اأن  يوؤكد  وتحليل  اأدلة  من 
يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  فجوة  الده�ضة  اإلى  تدعو 

والخدمات.  والمدخالت  الإنتاج  اأ�ضول  على  بالح�ضول 
التجربة  من  الم�ضتمدة  الأدلة  من  كبيرة  مجموعة  وتبين 

يتعادلن  المزارعات  اأن  كثيرة  مختلفة  بلدان  من  العملية 
يملكن  ولكنهن  الذكور،  نظرائهن  مع  الكفاءة  حيث  من 

يكون  ثم  ومن  اأقل،  مدخالت  وي�ضتخدمن  اأقل  اأر�ضًا 
تتحقق  اأن  يمكن  التي  المحتملة  والمكا�ضب  اأقل.  اإنتاجهن 

المدخالت  ا�ضتخدام  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  من 
الزراعية،  الغالت  حيث  من  التقرير  هذا  في  تقّدر 

الرفاه  وجوانب  الغذائي،  والأمن  الزراعي،  والإنتاج 
نطاقًا. الأو�ضع  والجتماعي  القت�ضادي 

المراأة  تواجهها  التي  المعوقات  من  كثرة  كانت  ولما 
تتغير.  اأن  يمكن  فاإنها  اجتماعيًا،  تتقرر  معوقات  هي 

تكون  ما  كثيراً  الخارجية  ال�ضغوط  اأن  ذلك  من  والأكثر 
وم�ضوؤوليات  اأدواراً  تتولى  اأن  على  المراأة  يحفز  عاماًل 

داخل  مكانتها  وترفع  اإنتاجيتها  تح�ضن  اأن  يمكن  جديدة 
�ضبيل  فعلى  المحلي.  المجتمع  وداخل  المعي�ضية  الأ�ضرة 

الخا�ضة  الحديثة  الإمداد  �ضال�ضل  نمو  يتيح  المثال، 
كبيرة  فر�ضًا  القيمة  العالية  الزراعية  بالمنتجات 

يتعلق  ما  في  للمراأة  بالن�ضبة  كبيرة،  تحديات  ويطرح 
�ضواء.  حد  على  المزرعة  وخارج  المزرعة  في  بالعمالة 
التغيير  اإلى  تدفع  اأخرى  قوى  تتحول  اأن  اأي�ضًا  ويمكن 

المراأة. اأمام  متاحة  فر�س  اإلى  والقت�ضادي  الجتماعي 
بالفروق  الواعية  ال�ضيا�ضات  دعم  ي�ضاعد  اأن  ويمكن 

جيداً  الم�ضممة  التنموية  والم�ضاريع  الجن�ضين  بين 
عدم  اأوجه  اإلى  فبالنظر  الجن�ضين.  بين  الفجوة  �ضد  على 

محايدة  ال�ضيا�ضات  تكون  اأن  يكفي  ل  القائمة،  الإن�ضاف 
تواجهها  التي  المعوقات  على  فالتغلب  جن�ضانيًا؛ 

ت�ضاعد  اأن  ويمكن  بكثير.  اأكثر  هو  ما  يقت�ضي  المراأة 
وتحقيق  التمييز  على  الق�ضاء  اإلى  الرامية  الإ�ضالحات 
المراأة  ا�ضتعداد  الإنتاج  موارد  على  المتكافئ  الح�ضول 

التحديات  مع  للتاأقلم  الم�ضاواة  قدم  على   – والرجل   –

الجن�ضانية”  و“الق�ضايا  “الجن�س”  مفهوما  يكون  قد 
الخبراء  حتى  اأنه  هو  ذلك  اأ�ضباب  اأقل  ولي�س  محّيرْين، 

الم�ضطلحين  هذين  الأحيان  بع�س  في  ي�ضتخدمون 
اإلى  ي�ضير  “الجن�س”  فم�ضطلح  مت�ضق.  غير  ا�ضتخدامًا 
اأما  المتاأ�ضلتين.  البيولوجيتين  والإناث  الذكور  فئتي 

الأدوار  اإلى  ي�ضير  فهو  الجن�ضانية”  “الق�ضايا  م�ضطلح 
يكون  اأن  يعنيه  بما  المرتبطة  الجتماعية  والهويات 
ت�ضكلها  الأدوار  فهذه  امراأة.  يكون  اأن  اأو  رجاًل  المرء 

وثقافية  واقت�ضادية  واإثنية  ودينية  اإيديولوجية  عوامل 
والموارد  الم�ضوؤوليات  لتوزيع  اأ�ضا�ضيًا  ُمحدداً  وُتعتبر 

رغم  ذلك،  ومع   .)1989  ،Moser( والمراأة  الرجل  بين 

يتغير  اأن  يمكن  فاإنه  اجتماعيًا  يتقرر  التوزيع  هذا  اأن 
ال�ضيا�ضة  ي�ضمل  بما  واٍع،  اجتماعي  عمل  خالل  من 

ولكن  الجن�ضين،  بين  بفروق  يت�ضم  مجتمع  فكل  العامة. 
ويمكن  الثقافة  ح�ضب  وا�ضعًا  تباينًا  تتباين  الفروق  هذه 

فاإن  ثم  ومن  الوقت.  بمرور  هائاًل  راً  تغيُّ تتغير  اأن 
الق�ضايا  اأما  )البيولوجيا(.  الأحياء  بعلم  يتعلق  الجن�س 
ثابت.  والجن�س  الجتماع.  بعلم  تتعلق  فهي  الجن�ضانية 

تتغير. فهي  الجن�ضين  اأدوار  اأما 
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التي  التغيرات  عن  الناجمة  الفر�س  من  ولال�ضتفادة 

في  الجن�ضين  بين  الفجوة  و�ضد  الريفي.  القت�ضاد  ت�ضّكل 
والزراعة  المراأة  على  بالفائدة  �ضيعود  الزراعة  قطاع 

المكا�ضب  و�ضتتباين  ككل.  والمجتمع  الريفية  والقطاعات 
من  ولكنها  المحلية،  للظروف  وفقًا  وا�ضعًا  تباينًا 

�ضلوعًا  اأكثر  المراأة  كانت  حيثما  اأكبر  تكون  اأن  المرجح 
المعوقات. اأ�ضد  وتواجه  الزراعة  قطاع  في 

الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  اأن  وا�ضحًا  يبدو  وبينما 
تدعم  اأدلة  هناك  تكن  لم  مفيداً،  يكون  اأن  �ضاأنه  من 

الأغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  ولهذه  الإمكانية.  هذه 
المتاحة  الأدلة  اأف�ضل  ح�ضد  هي:  اأهداف  عدة  والزراعة 
المراأة  تقدمه  ما  ب�ضاأن  العملية  التجربة  من  الم�ضتمدة 

الموؤ�ض�ضات  في  معوقات  من  تواجهه  وما  م�ضاهمات  من 
العالم؛  من  مختلفة  اأقاليم  في  والريفية  الزراعية 

الجن�ضين  بين  الفجوة  بها  تحد  التي  الكيفية  واإظهار 
ورفاه  القت�ضادية  والتنمية  الزراعية  الإنتاجية  من 

الحد  اإلى  الرامية  للتدخالت  النتقادي  والتقييم  الإن�ضان؛ 
عملية  بخطوات  والتو�ضية  الجن�ضين؛  بين  الفجوة  من 

المجتمع  ويتخذها  الوطنية  الحكومات  تتخذها  اأن  يمكن 
المراأة. تمكين  بوا�ضطة  الزراعية  التنمية  لتعزيز  الدولي 

الرئي�سية ور�سائله  التقرير  هيكل 

قطاع  في  المراأة  ومكانة  لدور  م�ضحًا   2 الف�ضل  يقدم 
العالم.  من  اأجزاء مختلفة  في  الريفية  والمناطق  الزراعة 
ب�ضاأن  �ضموًل  واأكثرها  المتاحة  الأدلة  اأف�ضل  يح�ضد  وهو 
مفاهيميًا  ُتعتبر �ضعبة  التي  الجدلية  الم�ضائل  من  عدد 

المراأة  م�ضاهمات  على  يركز  فهو  �ضواء.  على حد  وعمليًا 
و�ضعها من حيث  ويبحث  زراعية  وعاملة  كمزارعة 
وهو  الريفية.  والديمغرافيا  والتغذية  والجوع  الفقر 

قطاع  في  التحول  بها  يوؤدي  التي  الطرائق  اأي�ضًا  يتناول 
اإلى طرح  القيمة  عالية  ت�ضويقية  �ضال�ضل  وانبثاق  الزراعة 

المراأة. اأمام  فر�س  واإتاحة  تحديات 
في  المراأة  تواجه  التي  المعوقات   3 الف�ضل  ويوّثق 

الأر�س  هي:  الأ�ضول  من  طائفة  عبر  الزراعة  قطاع 
والتعليم  المزرعة  في  والعمل  الحيوانية  والثروة 

والتكنولوجيا. المالية  والخدمات  الإر�ضاد  وخدمات 
ب�ضاأن  القت�ضادية  لالأدلة  م�ضحًا   4 الف�ضل  ويقدم 

التي  المكا�ضب  ويقدر  والمزارعات  المزارعين  اإنتاجية 
في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  جراء  من  تتحقق  اأن  يمكن 

اأي�ضًا  الف�ضل  هذا  في  ويرد  الزراعية.  المدخالت  ا�ضتخدام 
الزراعية،  الغالت  حيث  من  المحتملة  للمكا�ضب  تقييم 

الرفاه  وجوانب  الغذائي،  والأمن  الزراعي،  والإنتاج 
نطاقًا. الأو�ضع  والجتماعي  القت�ضادي 

يمكن  محددة  وبرامج  �ضيا�ضات  اإلى   5 الف�ضل  ويدعو 
قطاع  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  على  ت�ضاعد  اأن 
على  فيه  التركيز  وين�ضب  الريفية.  والعمالة  الزراعة 
من  تحد  التي  المعوقات  من  تخفف  التي  التدخالت 

الريفية. والتنمية  الزراعية  الإنتاجية 
�ضد  بهدف  نطاقًا  اأو�ضع  تو�ضيات   6 الف�ضل  ويقدم 

التنمية. اأجل  من  الجن�ضين  بين  الفجوة 

الرئي�سية التقرير  ر�سائل 

O  قطاع في  اأ�ضا�ضية  م�ضاهمات  المراأة  تقدم 
دورها  ولكن  النامية،  البلدان  في  الزراعة 

ويتغّير  الإقليم  ح�ضب  كبيراً  اختالفًا  يختلف 
في  تمثل،  فالمراأة  المناطق.  بع�س  في  ب�ضرعة 

الزراعية  العمل  قوة  من  المائة  في   43 المتو�ضط، 
المراأة  ن�ضبة  تتراوح  بحيث  النامية،  البلدان  في 

اأمريكا  في  المائة  في   20 من  القوة  هذه  في 
اآ�ضيا  �ضرق  في  المائة  في   50 اإلى  الالتينية 
وتتباين  الكبرى.  ال�ضحراء  جنوب  واأفريقيا 

حتى  اأو�ضع  تباينًا  الزراعي  العمل  في  م�ضاهمتها 
المحددين. والن�ضاط  للمح�ضول  تبعًا  ذلك  من 

O  الزراعة قطاع  في  العامالت  الن�ضاء  بين  يجمع 
�ضيء  الأقاليم  مختلف  في  الريفية  والمناطق 

الإنتاج  موارد  على  ح�ضولهن  اأن  هو:  واحد 
وتوجد  الرجال.  ح�ضول  من  اأقل  الفر�س  وعلى 

باأ�ضول  يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  الفجوة 
الأر�س  هي   – كثيرة  وخدمات  ومدخالت 

والإر�ضاد  والتعليم  والعمل  الحيوانية  والثروة 
وتفر�س   – والتكنولوجيا  المالية  والخدمات 

الأو�ضع  والقت�ضاد  الزراعة،  قطاع  على  تكاليف 
ذاتها. المراأة  على  وكذلك  والمجتمع،  نطاقًا، 

O  قطاع في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  �ضاأن  من 
الزراعة  لقطاع  كبيرة  مكا�ضب  يحقق  اأن  الزراعة 

يتاح  ما  نف�س  للن�ضاء  اأتيح  فلو  وللمجتمع. 
زيادة  لأمكنهن  الإنتاج  موارد  من  للرجال 

في   20 من  تتراوح  بن�ضبة  مزارعهن  في  الغالت 
يرفع  اأن  يمكن  وهذا  المائة.  في   30 اإلى  المائة 

النامية  البلدان  في  الزراعي  الإنتاج  مجموع 
في   4 اإلى  المائة  في   2.5 من  تتراوح  بن�ضبة 

الجياع  عدد  بدوره  يقلل  اأن  يمكن  مما  المائة، 
اإلى  المائة  في   12 من  تتراوح  بن�ضبة  العالم  في 

المحتملة  المكا�ضب  و�ضتتباين  المائة.  في   17
حاليًا  العامالت  الن�ضاء  لعدد  تبعًا  الإقليم  ح�ضب 
عليه  ي�ضيطرن  الذي  الإنتاج  ومقدار  الزراعة،  في 
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ات�ضاع  ومدى  عليها،  ي�ضيطرن  التي  الأرا�ضي  اأو 

يواجهنها. التي  الجن�ضين  بين  الفجوة 
O  اأن يمكن  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  التدخالت 

في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  على  ت�ضاعد 
وت�ضمل  الريفية.  العمل  واأ�ضواق  الزراعة  قطاع 

يلي: ما  لالإ�ضالح  الأولوية  ذات  المجالت 
في  - المراأة  �ضد  التمييز  على  الق�ضاء 

والتعليم  الزراعية  الموارد  على  الح�ضول 

النفاذ  وفي  المالية  والخدمات  والإر�ضاد 
العمل؛ اأ�ضواق  اإلى 

والبنية  - التكنولوجيات  في  ال�ضتثمار 
والمعززة  للعمل  الموفرة  الأ�ضا�ضية 

تمار�س  لكي  المراأة  وقت  لتحرير  لالإنتاجية 
اإنتاجًا؛ اأكثر  اأن�ضطة 

الريفية  - العمل  اأ�ضواق  في  المراأة  م�ضاركة  تي�ضير 
والإن�ضاف. والكفاءة  بالمرونة  تت�ضم  التي 




