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ما  وكثيراً  موؤجرة،  اأر�س  على  تح�ضل  اأن  احتمالت  وتقل 
و�ضمن  اأقل  نوعية  ذات  عليها  تح�ضل  التي  الأر�س  تكون 

الأرا�ضي. من  اأ�ضغر  قطع 
اأ�ضمل بيانات عن ح�ضول المراأة على الأرا�ضي  ويتاأتى 
من قاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة ب�ضاأن الق�ضايا 

الجن�ضانية وحقوق الأرا�ضي )منظمة الأغذية والزراعة، 
2010و(، وُجمعت بياناتها من م�ضادر مختلفة للبيانات، 

من بينها الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية لالأ�ضر المعي�ضية، 
والإح�ضاءات ال�ضكانية الزراعية، والموؤلفات الأكاديمية. 

وتوفر قاعدة البيانات معلومات عن ن�ضب “اأ�ضحاب 
الحيازات الزراعية” من الذكور ومن الإناث. وُيعرَّف 
�ضاحب الحيازة الزراعية باأنه ال�ضخ�س اأو مجموعة 

الأ�ضخا�س التي تمار�س ال�ضيطرة الإدارية على حيازة 
اأو  اأو موؤجرة،  زراعية. وقد تكون هذه الحيازة مملوكة، 

مخ�ض�ضة من موارد مملوكة ملكية م�ضتركة، وقد يجري 
ت�ضغيلها على اأ�ضا�س زرع محا�ضيل ح�ضية.

وتتبدى تفاوتات �ضارخة بين الجن�ضين في حيازات 
الأرا�ضي في جميع الأقاليم )ال�ضكل 8(. فالمراأة تمثل اأقل 

من 5 في المائة من جميع اأ�ضحاب الحيازات الزراعية 
في بلدان �ضمال اأفريقيا وغرب اأفريقيا التي تتوافر بيانات 

عنها. وُيخفي المتو�ضط البالغ 15 في المائة في اأفريقيا 
جنوب ال�ضحراء الكبرى تباينات وا�ضعة، من اأقل من 5 

اأكثر من 30 في المائة في بلدان  اإلى  في المائة في مالي 
من قبيل بوت�ضوانا والراأ�س الأخ�ضر ومالوي. ويوجد في 

اأمريكا الالتينية اأعلى متو�ضط اإقليمي لن�ضبة الإناث ذوات 
الحيازات الزراعية، وهو ما يتجاوز 25 في المائة في 

�ضيلي واإكوادور وبنما.
اأر�ضًا فاإنه  اأن يحوز  اأن الرجل من الأرجح  اإلى  واإ�ضافة 

اأي�ضًا على حيازات من الأرا�ضي اأكبر من  ي�ضيطر عادًة 
الحيازات التي ت�ضيطر عليها المراأة عادًة. وُتظهر بيانات 
تمثيلية وقابلة للمقارنة تتعلق بـ 20 بلداً وم�ضتمدة من 

قاعدة بيانات الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية لالأ�ضر المعي�ضية 
التابعة لم�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل اأن الأ�ضر 

المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور تدير حيازات 
من الأرا�ضي الزراعية اأكبر، في المتو�ضط، مقارنًة بالأ�ضر 

المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث في جميع 
البلدان )ال�ضكل 9(. وانعدام الم�ضاواة في الح�ضول على 

اإن الح�ضول على موارد الإنتاج من قبيل الأر�س 
والمدخالت الحديثة والتكنولوجيا والتعليم والخدمات 

المالية هو عامل هام ُيحدِّد الإنتاجية الزراعية. والزراعة 
هامة للمراأة، ولكن المزارعات )الإطار 4( يقل ح�ضولهن 

على موارد الإنتاج والخدمات الالزمة للمنتجين 
الزراعيين. وتقل احتمالت اأن تمتلك المراأة، مقارنًة 

اأو اأن تتبع التكنولوجيات  بالرجل، اأر�ضًا اأو حيوانات 
اأو اأن ت�ضتخدم الئتمان اأو الخدمات المالية  الجديدة، 
اأن تح�ضل على  اأو  اأن تح�ضل على تعليم،  اأو  الأخرى، 

م�ضورة اإر�ضادية. وفي بع�س الحالت، ل تتحكم المراأة 
حتى في ا�ضتخدام وقتها.

ومع اأن حجم الفجوة بين الجن�ضين يختلف ح�ضب 
المورد والموقع، فاإن الأ�ضباب الكامنة للفجوة في امتالك 

الأ�ضول بين الجن�ضين تتكرر عبر الأقاليم: فالأعراف 
الجتماعية تحد ب�ضورة منتظمة من الخيارات المتاحة 

اأو الحجم  للمراأة. ومع ذلك، ب�ضرف النظر عن ال�ضبب 
تقلل الفجوة بين الجن�ضين من حيث امتالك الأ�ضول من 

الإنتاجية الزراعية للمراأة ومن ثم فهي تنطوي على تكاليف 
اقت�ضادية واجتماعية اأو�ضع نطاقًا.

الأرا�سي

الأرا�ضي هي اأهم اأ�ضل تمتلكه الأ�ضر المعي�ضية في حالة 
الأ�ضر التي تعتمد على الزراعة لك�ضب عي�ضها. فالح�ضول 

على الأرا�ضي مطلب اأ�ضا�ضي للزراعة، وال�ضيطرة على 
الأرا�ضي مرادفة للثروة والمكانة والنفوذ في مناطق 

كثيرة. وتعزيز ح�ضول المراأة على الأرا�ضي و�ضيطرتها 
عليها هو و�ضيلة هامة لالرتقاء بمكانتها ولزيادة نفوذها 

داخل الأ�ضر المعي�ضية والمجتمعات المحلية. وتح�ضين 
ح�ضول المراأة على الأرا�ضي وتح�ضين اأمن حيازتها لها 
اآثار مبا�ضرة على الإنتاجية الزراعية، ويمكن  اأمر له  هو 
اأي�ضًا اأن تكون له انعكا�ضات بعيدة المدى على تح�ضين 

رفاه الأ�ضرة المعي�ضية. فتعزيز ملكية المراأة لالأرا�ضي في 
ن النواتج ال�ضحية بالن�ضبة  نيبال، مثاًل، مرتبط بتح�ضُّ

.)2007 ،Allendorf( لالأطفال
بين  الم�ضاواة  انعدام  اأوجه  ت�ضور  التي  والأدلة 

اأدلة  الأرا�ضي هي  على  بالح�ضول  يتعلق  ما  في  الجن�ضين 
با�ضتمرار  تقل  النامية  الأقاليم  في جميع  فالمراأة  دامغة. 

اأر�س؛  بت�ضغيل  تقوم  اأن  اأو  اأر�ضًا  تمتلك  اأن  احتمالت 

في	 الجن�شين	 بين	 الفجوة	 توثيق	 	.3
الزراعة9 قطاع	

9  ت�ضتند المادة الواردة في هذا الف�ضل اإلى منظمة الأغذية والزراعة )2010هـ(.
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الأرا�ضي اأكثر حدة في بنغالدي�س واإكوادور وباك�ضتان، 
حيث متو�ضط الحيازات من الأرا�ضي لدى الأ�ضر المعي�ضية 

التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور تتجاوز �ضعف حجم 
حيازات الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها 

اإناث. وتوؤكد نتائج م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل 
ال�ضتنتاجات التي تو�ضلت اإليها الدرا�ضات التي اأُجريت في 
اأمريكا الالتينية )Deere وLeón، 2003( واأفريقيا )منظمة 
اأن الحيازات من الأرا�ضي  الأغذية والزراعة، 1997( وتبّين 

التي ي�ضيطر عليها الذكور تكون عمومًا اأكبر من الحيازات 
التي ي�ضيطر عليها الإناث.

الحيوانية الثروة 

اأ�ضا�ضي اآخر من الأ�ضول في  الثروة الحيوانية هي اأ�ضل 
المناطق الريفية )منظمة الأغذية والزراعة، 2009اأ(. ففي 

كثير من البلدان، تمثل الثروة الحيوانية اأحد اأثمن الأ�ضول 
الزراعية وتمثل م�ضدراً للدخل ومراكمة الثروة وتمثل 

اأي�ضًا م�ضدراً هامًا لمقاومة الهزات. وتمثل اأي�ضًا حيوانات 
الجر م�ضدراً رئي�ضيًا للقوة التي ُت�ضتخدم في اأغرا�س 

الحرث وتطهير الأرا�ضي والنقل في اأقاليم كثيرة.
وكما كان الحال في ما يتعلق بالح�ضول على الأرا�ضي، 

فاإن الأدلة المتعلقة بالحيازات من الثروة الحيوانية ت�ضير 
اإلى وجود اأوجه انعدام م�ضاواة منهجية بين الجن�ضين. 

فالأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور تكون 
حيازاتها من الثروة الحيوانية اأكبر، في المتو�ضط، من 

حيازات الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث 
)ال�ضكل 10(. ويبدو اأن انعدام الم�ضاواة في الحيازات 

من الثروة الحيوانية حاد بالذات في بنغالدي�س وغانا 
ونيجيريا، حيث نجد اأن حيازات الذكور اأكبر باأكثر من 

ثالثة اأمثال من حيازات الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 
الم�ضوؤولية عنها اإناث. وفي اإندوني�ضيا وباك�ضتان، اللتين 

تت�ضمن قاعدة بيانات م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة 
للدخل معلومات عن الدخل الذي يتاأتى فيهما من الثروة 

الحيوانية ولكن ل تتوافر معلومات عن الحيازات من الثروة 
الحيوانية فيهما، نجد اأن �ضافي الدخل الذي يتاأتى من 

اإن البيانات عن المزارعات محدودة. فغالبية الن�ضاء 
اإنتاج  الالئي يعملن بالزراعة يفعلن ذلك في اإطار وحدة 

الأ�ضرة المعي�ضية، ول يمكن عادًة اأن تنف�ضل اأن�ضطتهن عن 
اأن�ضطة الأ�ضرة المعي�ضية ككل. وغالبية البيانات المتاحة 

عن المزارعات م�ضتمدة من الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية لالأ�ضر 
المعي�ضية وتتعلق باأن�ضطة الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 

الم�ضوؤولية عنها اإناث، والتي تمثل اأقلية من المزارعات 
في معظم البلدان. ويتوافر بع�س البيانات عن قطع 
الأرا�ضي التي تقوم اإناث بت�ضغيلها في اإطار الأ�ضر 

المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور، اأ�ضا�ضًا في 
اأفريقيا حيث كثيراً ما يقوم الرجال والن�ضاء بت�ضغيل 
قطع اأرا�ضي منف�ضلة. ووحدة الر�ضد الم�ضتخدمة في 

هذا الف�ضل )الأفراد، والأ�ضر المعي�ضية، والمزارع اأو قطع 
الأرا�ضي( تتباين تبعًا للمورد الذي تجري مناق�ضته وتبعًا 

لتوافر البيانات.
و�ضيوع الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها 

اإناث اأعلى عمومًا في اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى 
األف 5 في الملحق(،  مما هو في الأقاليم الأخرى )الجدول 

ولكن هذا يخفي تباينًا كبيراً داخل الإقليم. وفي حقيقة 
الأمر، توجد في اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى البلدان 

اأدنى  اأعلى معدل )�ضوازيلند( وكذلك البلدان ذات  ذات 
معدل )بوركينا فا�ضو( ل�ضيوع الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 

الم�ضوؤولية عنها اإناث في الأقاليم النامية.

وينبغي التمييز بين نوعين من الأ�ضر المعي�ضية التي 
اإناث: )1( بحكم الواقع، اأي تلك  تتولى الم�ضوؤولية عنها 

التي يوجد فيها �ضريك ذكر را�ضد يعمل بعيداً عن الأ�ضرة 
المعي�ضية ولكنه يظل �ضالعًا من خالل اإر�ضاله تحويالت 

مالية ومن خالل روابط اقت�ضادية واجتماعية اأخرى 
و)2( بحكم القانون، اأي تلك التي ل يوجد فيها �ضريك ذكر، 
كما في حالة المراأة التي تكون اأرملة اأو مطلقة اأو لم تتزوج 

قط. ول تتاح عادًة بيانات �ضاملة للتمييز بين هذين النوعين 
من الأ�ضر المعي�ضية، ولكن غالبية الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 
الم�ضوؤولية عنها اإناث يكون و�ضعها هكذا بحكم القانون في 
الحالت القليلة التي تتوافر لدينا بيانات عنها. ففي مالوي 

وبنما واأوغندا نجد اأن نحو 70 في المائة و63 في المائة 
و83 في المائة، على الترتيب، من جميع الأ�ضر المعي�ضية 

التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث يكون و�ضعها هكذا بحكم 
القانون )Chipande، 1987؛ وAppleton، 1996؛         
وFuwa، 2000(، وفي كمبوديا وجمهورية لو الديمقراطية 

ال�ضعبية اأي�ضاً نجد اأن معظم هذه الأ�ضر المعي�ضية يكون 
     ،2010 ،FAO/GSO/MoP( و�ضعها هكذا بحكم القانون

ل  وFAO/MAF، 2010(. والدرا�ضات التي ت�ضتطيع اأن تف�ضّ
ح�ضب نوع الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث 
تجد في الأغلب اأن الأ�ضر المعي�ضية التي يكون و�ضعها هكذا 

بحكم القانون من الأرجح اأن تعاني من طائفة من الم�ضاوئ 
.)2010 ،Seebens( القت�ضادية والجتماعية

4 الإطار 
المزارعات، وربات الأ�سر المعي�سية، واأوجه ق�سور البيانات



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 25المراأة	







 































 










 Anríquez



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 26















 














 Anríquez

الثروة الحيوانية في الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية 
عنها ذكور اأعلى بكثير مما هو في حالة الأ�ضر المعي�ضية 

التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث.
وتوفر قاعدة بيانات م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة 

للدخل معلومات ح�ضب الأ�ضرة المعي�ضية ووفقًا للجن�س الذي 
ينتمي اإليه رب الأ�ضرة المعي�ضية، ومن ثم ل تعك�س البيانات 
الختالفات داخل الأ�ضرة المعي�ضية في ال�ضيطرة على الثروة 
الحيوانية. وهذه الختالفات تتباين ح�ضب الثقافة وال�ضياق 

ولكن، بوجه عام، الرجال م�ضوؤولون عن تربية وت�ضويق 
الحيوانات الكبيرة، من قبيل الما�ضية والجياد والجمال، 
بينما ت�ضيطر الن�ضاء عادًة على الحيوانات الأ�ضغر، من 

قبيل الماعز والأغنام والخنازير والدواجن )منظمة الأغذية 
والزراعة، 2009اأ(. ففي نيكاراغوا، مثاًل، تمتلك الن�ضاء نحو 

10 في المائة من الحيوانات والما�ضية التي ُت�ضتخدم في 
العمل ولكنهن يملكن ن�ضبة تتراوح من 55 في المائة اإلى 

 Alvaradoو Deere( 65 في المائة من الخنازير والدواجن
وTwyman، 2009(. وحتى عندما تمتلك الن�ضاء معًا 

حيوانات كبيرة، فاإنهن ل يح�ضلن بال�ضرورة على الخدمات 

التي توفرها تلك الحيوانات، مثلما ُوجد في حالة المراأة 
.)2000 ،Chen( الهندية وا�ضتخدام الثور

وتقي�س بيانات م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل 
الثروة الحيوانية من حيث القيمة المادية – وحدات الثروة 

الحيوانية ال�ضتوائية – ولكن النتائج تت�ضق مع الدرا�ضات 
الأخرى التي تقّدر قيمة الحيازات من الثروة الحيوانية. 
فالبيانات الم�ضتمدة من �ضمال نيجيريا، مثاًل، ت�ضير اإلى 
اأن قيمة حيازات الرجال من الثروة الحيوانية تبلغ نحو 

 .)2010 ،Quiñonesو Dillon( ضعف حيازات الن�ضاء�
وتجد الدرا�ضة ذاتها اأن الرجال والن�ضاء ي�ضتخدمون الثروة 

الحيوانية ا�ضتخدامًا مختلفًا كم�ضتودع للثروة وكو�ضيلة 
للوقاية من الهزات. ومن الأرجح اأن يمتلك الرجل اأ�ضوًل 

على �ضكل حيوانات كبيرة من قبيل الأبقار والثيران بينما 
من الأرجح اأن تمتلك المراأة اأ�ضوًل على �ضكل حيوانات 
�ضغيرة، و�ضلع معّمرة، وُحلّي. وت�ضتنزف المراأة عادًة ما 

لديها من اأ�ضول ب�ضرعة اأكبر من �ضرعة ا�ضتنزاف الرجل لما 
لديه من اأ�ضول ا�ضتجابة لالأزمات وعندما يتقدم عمرها 

.)2010 ،Quiñonesو Dillon(
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المزرعة في  العمل 

يتوقف توافر العمل على مقدار اليد العاملة الأ�ضرية التي 
يمكن لالأ�ضرة المعي�ضية اأن تح�ضدها وعلى اليد العاملة التي 

يمكن ال�ضتعانة بها في اأ�ضواق العمل المحلية. ومعوقات 
العمل يمكن اأن تكون اأكثر حدة بالن�ضبة لكل من الن�ضاء 

والأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث مقارنًة 
بالرجال والأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها 

ذكور وذلك لأ�ضباب متعددة. فالمراأة تواجه عمومًا معوقات 
قا�ضرة عليها كعاملة زراعية وفي ال�ضتعانة باليد العاملة. 

وت�ضكل الم�ضتويات المنخف�ضة من راأ�س المال الب�ضري – 
التعليم، وال�ضحة، والتغذية – معوقًا لإنتاجية عمل المراأة 

 Behrman( في قطاع الزراعة وفي غيره من القطاعات
وAlderman  وHoddinott، 2004( )الإطار 5(. وثمة 
بع�س الق�ضايا التغذوية، من قبيل نق�س الحديد، الذي 

يوؤثر مبا�ضرة على اإنتاجية العمل وُيعتبر وا�ضع النت�ضار، 
          Quisumbing( ذات �ضلة بالمراأة على وجه الخ�ضو�س
وPandolfelli، 2010(. فكثيراً ما يكون هناك تق�ضيم �ضريح 
للعمل بين الجن�ضين في ما يتعلق بمهام زراعية معينة، مما 

يوؤدي اإلى عدم �ضهولة ا�ضتبدال اليد العاملة من الذكور بيد 

عاملة من الإناث اأو العك�س. وعالوة على ذلك، فاإن المراأة 
مقيدة من حيث الوقت بالمهام المنزلية من قبيل تقديم 

 ،Popkinو McGuire( الرعاية وجمع الحطب وجلب الماء
 .)2010 ،Pandolfelliو Quisumbing1970؛ و

وتواجه الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث 
معوقات اأ�ضد من حيث العمل مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي 
يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور وذلك لأن الأ�ضر الأولى يكون 

عدد اأفرادها اأقل عادًة ولكن يكون عدد المعالين فيها اأكبر. 
وفي بع�س المناطق، ت�ضيف هجرة الذكور الخارجية اإلى 
العائق الذي تفر�ضه اأ�ضاًل المهام الزراعية المحددة ح�ضب 

الجن�س )Peters، 1986(. وقد تح�ضل الأ�ضر المعي�ضية التي 
تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث على م�ضاعدة من اأقارب ذكور 

ولكن فقط بعد اأن يكون الرجال قد اعتنوا بقطع الأرا�ضي 
الخا�ضة بهم. وكون الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية 

عنها اإناث تزرع عادة قطعًا اأ�ضغر من الأرا�ضي قد ل 
يعو�س عن التوافر الأقل لليد العاملة الأ�ضرية. فعلى �ضبيل 

المثال، من بين �ضغار مزارعي الذرة في مالوي تملك الإناث 
م�ضاحة اأقل من الأرا�ضي ومع ذلك فاإنهن ي�ضتخدمن ما يقل 

بن�ضبة تبلغ نحو 10 في المائة من مجموع العمل لكل هكتار 
مقارنًة بنظرائهن الذكور، وقدر كبير من ذلك العمل يوفره 

الجوع والتغذية وال�ضحة هي عوامل تحدد بقوة قدرة  اإن 
الإدراكي.  واإنتاجيته، وتطوره  العمل،  اأي �ضخ�س على 

ناميًا  بلداً  وفي ما يتعلق بالتغذية، ل يجمع �ضوى 37 
المزمن في ما يتعلق بالرجل  الطاقة  بيانات عن نق�س 

الملحق(  األف 6 في  )الجدول  �ضواء  والمراأة على حد 
يبلغ  بلداً  العالمية، 2010(. وفي 17  ال�ضحة  )منظمة 

المزمن  الطاقـة  الرجال ذوي نق�س  الختالف بين ن�ضبة 
المزمن نقطة مئوية  الطاقـة  الن�ضـاء ذوات نق�س  ون�ضبة 

المتبقية،  الـ 20  البلدان  اأو يقل عن ذلك. ومن بين  واحدة 
للن�ضاء ذوات نق�س  اأعلى  ن�ضبة  بلداً  توجد في 13 

القليلة  الر�ضد  اإلى عمليات  الطاقة المزمن. وا�ضتناداً 
الكبرى  ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  المراأة في  اأن  هذه، يبدو 

المزمن عن  الطاقة  تقل احتمالت معاناتها من نق�س 
اأن  احتمالت حدوث ذلك بالن�ضبة للرجل بينما نجد 

واآ�ضيا، وبخا�ضة في جنوب  الجنوبية  اأمريكا  المراأة في 
الطاقة  اآ�ضيا تزيد احتمالت معاناتها من نق�س  �ضرق 
البيانات المبلغ عنها  المزمن مقارنًة بالرجل. وتت�ضق 

الأطفال  المتاحة ب�ضاأن  في ما يتعلق بالرا�ضدين مع تلك 
الخام�ضة(. فعلى �ضبيل  الوزن )ممن هم دون �ضن  ناق�ضي 

البنات  اأن ن�ضبة  الهادئ  اآ�ضيا والمحيط  المثال، نجد في 

الوزن،  البنين ناق�ضي  اأكبر من ن�ضبة  الوزن  ناق�ضات 
الكبرى. ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  العك�س في  بينما نجد 

في  �ضيئ  و�ضعها  المواقع  بع�س  في  المراأة  اأن  ومع 
بوجه  ينطبق  ل  هذا  فاإن  والتغذية،  بالجوع  يتعلق  ما 

معينة  وتغذوية  ق�ضايا �ضحية  ثمة  ذلك،  ومع  عام. 
احتياجات  تزيد  المثال،  �ضبيل  فعلى  المراأة.  على  تقت�ضر 
الحي�س  اأثناء  التغذوية  واحتياجاتها  الطاقة  من  المراأة 

ن�ضلها.  على  التغذوية  وتوؤثر حالتها  والإر�ضاع،  والحمل 
المراأة  اعتالل �ضحة  معدل  اأن  على  اأي�ضًا  دليل  وثمة 
فح�ضب  – لي�س  الرجل  اعتالل �ضحة  معدل  من  اأعلى 

ح�ضولها  احتمالت  – وتقل  منه  اأطول  مدة  تعي�س  لأنها 
 Buvinic( بالرجل  مقارنًة  ال�ضحية  الخدمات  على 

بين  الختالفات  فاإن  ثم،  ومن   .)2006 واآخرون، 
اأن  يمكن  وال�ضحة  التغذية  حيث  من  الجن�ضين 

ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  هامة  انعكا�ضات  لها  تكون 
للمجتمع. بالن�ضبة 

تتناول  التي  ال�ضيا�ضات  على �ضعيد  والتدخالت 
هامة،  المراأة  وتغذية  ب�ضاأن �ضحة  ق�ضايا محددة 

ال�ضياق  دائمًا  يعك�ضا  اأن  ينبغي  ونطاقها  ولكن طابعها 
المحددين. والموقع 

5 الإطار 
اإنتاجية العمل والجوع والتغذية وال�سحة
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 Anríquez

الأطفال، الذين يتوجب عليهم اأن يعملوا لكي يعو�ضوا النق�س 
.)2008 ،Takane( الناجم عن الواجبات الأخرى لأمهاتهم

والم�ضوؤوليات الأ�ضرية والمجتمعية ومتطلبات العمل 
المحددة ح�ضب الجن�س تعني اأن المزارعات ل يمكن اأن 
يزرعن بنف�س الإنتاجية التي يزرع بها الرجال، وهذه 

الم�ضوؤوليات والمتطلبات تجعل من الأ�ضعب بالن�ضبة لهن 
اأن ي�ضتجبن عندما ترتفع اأ�ضعار المحا�ضيل. وتبعًا لالأعراف 

الثقافية، يتوقف بع�س الأن�ضطة الزراعية، من قبيل الحرث 
والر�س، على الح�ضول على يد عاملة من الذكور لأن 

المزارعات يواجهن بدون هذه اليد العاملة تاأخيرات قد 
تف�ضي اإلى خ�ضائر في الإنتاج. فعلى �ضبيل المثال، تحتاج 

الن�ضاء الالئي يزرعن الذرة في مالوي اإلى يد عاملة من 
الذكور من اأجل الحرث، ولكن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 
الم�ضوؤولية عنها اإناث كثيراً ما تفتقر اإلى اأفراد ذكور في 

الأ�ضرة يمكن اأن يقوموا بالعمل وقد ل تكون لديها النقود 
الالزمة لال�ضتعانة بيد عاملة من الذكور. ونتيجة لذلك، تزرع 
 Gilbert( الن�ضاء قطعًا اأ�ضغر من الأرا�ضي ويحققن غالت اأقل
وSakala وBenson، 2002(. و�ضبكة المعوقات هذه تعني اأن 
الن�ضاء في مالوي يواجهن �ضعوبة في زرع محا�ضيل نقدية 

من قبيل التبغ اأو الذرة المح�ّضنة التي قد ت�ضتلزم مدخالت 

م�ضتراة، لأنهن ل يمكن اأن يتاأتى لهن الدخل الالزم للح�ضول 
على ائتمان و�ضمان ال�ضداد. ومعوقات العمل هذه في بع�س 
الحالت قد تحول دون اأن تتقدم حتى الأ�ضر المعي�ضية التي 

تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث بطلب للح�ضول على ائتمان 
1987(. وتحقق اأي�ضًا الأ�ضر المعي�ضية التي   ،Chipande(

تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث في اإثيوبيا، حيث تقت�ضي 
الأعراف الثقافية اأن ي�ضطلع الرجال بعملية الحرث، غالت 

اأقل ب�ضبب محدودية ح�ضولها على يد عاملة من الذكور 
.)2001 ،Penderو  Shiferawو Holden(

التعليم

اإن راأ�س المال الب�ضري عامل رئي�ضي في تحديد الفر�س 
المتاحة لالأفراد في المجتمع ويرتبط ارتباطًا وثيقًا 

بالقدرة الإنتاجية لالأ�ضر المعي�ضية وبرفاهها القت�ضادي 
والجتماعي. وم�ضتوى راأ�س المال الب�ضري المتاح في اأ�ضرة 

معي�ضية )الذي ُيقا�س عادًة باعتباره تعليم رب الأ�ضرة 
المعي�ضية اأو متو�ضط تعليم الأفراد الرا�ضدين في الأ�ضرة 

المعي�ضية ممن هم في �ضن العمل( يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
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بمقايي�س من قبيل الإنتاجية الزراعية، ودخل الأ�ضرة 
المعي�ضية، والنواتج التغذوية – وهي مقايي�س توؤثر جميعها 

في نهاية المطاف على رفاه الأ�ضرة المعي�ضية ونموها 
القت�ضادي على الم�ضتوى الوطني )البنك الدولي، 2007اأ(.

والفروق بين الجن�ضين في التعليم كبيرة ووا�ضعة النت�ضار 
)ال�ضكل 11(. فربات الأ�ضر المعي�ضية تعليمهن اأقل من تعليم 

نظرائهن الذكور في جميع البلدان التي ت�ضملها العينة 
با�ضتثناء بنما، حيث ل يعتبر الفرق هامًا اإح�ضائيًا. وت�ضير 
البيانات اإلى اأن ربات الأ�ضر المعي�ضية في المناطق الريفية 

و�ضعهن غير موات في ما يتعلق بمراكمة راأ�س المال الب�ضري 
في معظم البلدان النامية، ب�ضرف النظر عن الإقليم اأو 

م�ضتوى التنمية القت�ضادية.
ويعك�س هذا الدليل تاريخ التحيز �ضد البنات في التعليم. 
وعلى الرغم من هذا التحيز، فاإن مراكمة راأ�س المال الب�ضري 

هي فئة من فئات الأ�ضول التي �ضاقت فيها بو�ضوح الفجوة 
بين الجن�ضين خالل العقود الأخيرة. وعلى الرغم من اأن 

التقدم المحرز كان متفاوتًا بين الأقاليم وعلى الرغم من 
ا�ضتمرار وجود فجوات هامة، فقد تحققت مكا�ضب كبيرة 

في معدلت القيد في المدار�س البتدائية بالن�ضبة للبنات، 
وانكم�ضت فجوة الفارق بين البنين والبنات. ومن بين البلدان 

المائة وال�ضتة التي التزمت بالهدف الإنمائي 3 لالألفية 
المتعلق بتحقيق التعادل بين الجن�ضين في الح�ضول على 

التعليم، حقق 83 بلداً الهدف بحلول �ضنة 2005 )البنك 
الدولي، 2007ب(. وحققت غالبية البلدان التي ت�ضملها قاعدة 

بيانات م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل التعادل بين 
الجن�ضين في النتظام في المدار�س البتدائية )وهذا التعادل 

ُيعرَّف باأنه عدم وجود فارق هام اإح�ضائيًا بين معدلت 
انتظام الذكور ومعدلت انتظام الإناث( )ال�ضكل 12(. ومن 
اأهم اأوجه التقدم التي تحققت للمراأة في اأمريكا الالتينية 

كان ما تحقق في مجال التعليم البتدائي والتعليم الثانوي، 
ومع ذلك فاإن فجوة كبيرة بين الجن�ضين ما زالت م�ضتمرة 
في اأو�ضاط جماعات ال�ضكان الأ�ضليين في كثير من بلدان 

اأمريكا الالتينية. وما زالت الفجوة بين الجن�ضين في مجال 
التعليم – من حيث م�ضتوى القيد ومن حيث التح�ضيل 

التعليمي اأي�ضًا – تبلغ اأ�ضد درجات ات�ضاعها في جنوب اآ�ضيا 
واأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى.
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اإبان �ضنة 2008، اأجرى برنامج موؤ�ضرات العلوم 
والتكنولوجيا الزراعية وبرنامج المراأة الأفريقية في مجال 

البحث والتطوير الزراعيين درا�ضة ا�ضتق�ضائية للتو�ضل 
اإلى موؤ�ضرات للقدرة مف�ضلة ح�ضب كل جن�س من الجن�ضين 
على حدة ت�ضمل 125 هيئة من هيئات البحوث الزراعية 

والتعليم العالي الزراعي في 15 بلداً من بلدان اأفريقيا 
جنوب ال�ضحراء الكبرى.2 وقد وجدت الدرا�ضة اأن مجموعة 

المهنيات العامالت في تلك الهيئات قد زادت بن�ضبة 
قدرها 50 في المائة خالل الفترة ما بين 2001/2000 

و2008/2007 واأن 4 بلدان )بوت�ضوانا ونيجيريا وال�ضنغال 
وزامبيا( من البلدان الخم�ضة ع�ضر �ضهدت ت�ضاعف عدد 

الموظفات لديها في هذه الهيئات. ومن حيث القيمة 
الن�ضبية، زادت ن�ضبة الن�ضاء في مجموع الموظفين المهنيين 

من 18 في المائة اإلى 24 في المائة خالل الفترة ذاتها. 
وقد حدثت هذه الزيادة في جميع م�ضتويات ال�ضهادات 
العلمية الثالثة )البكالوريو�س والماج�ضتير والدكتوراه( 
ولكنها تباينت تباينًا كبيراً بين البلدان الخم�ضة ع�ضر 

)ال�ضكالن األف وباء(. فقد كانت م�ضاركة الإناث في البحوث 
الزراعية والتعليم العالي الزراعي عالية بالذات في جنوب 

اأفريقيا )41 في المائة(، وموزامبيق )35 في المائة(، 
وبوت�ضوانا )32 في المائة(. وعلى العك�س من ذلك، كانت 

الن�ضاء يمثلن ن�ضبة �ضغيرة فح�ضب من الموظفات المهنيات 

العامالت في مجال الزراعة في اإثيوبيا )6 في المائة(، 
وتوغو )9 في المائة(، والنيجر )10 في المائة(، وبوركينا 
فا�ضو )12 في المائة(. ومقارنًة ببلدان اأخرى في الإقليم، 

كانت الموظفات المهنيات اأكثر تعليمًا ن�ضبيًا في كينيا 
ونيجيريا وجنوب اأفريقيا واأوغندا، حيث لدى اأكثر من ربع 

المجموع �ضهادات دكتوراه.
بم�ضاركة  يتعلق  ما  في  الم�ضتقبلية  والتجاهات 

بالم�ضتويات  �ضتتاأثر  الزراعية  البحوث  في  الإناث 
الن�ضاء  عدد  تزايد  فقد  وتخرجهم.  الطلبة  لقيد  الحالية 

في  فح�ضب  لي�س  العالي،  بالتعليم  يلتحقن  الالئي 
اأقاليم  في  اأي�ضًا  بل  الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 
لليون�ضكو،  التابع  الإح�ضاء  )معهد  العالم  من  اأخرى 

الو�ضع  هو  هذا  اأن  ويبدو   .)2004 واليون�ضكو،  2006؛ 
لالأ�ضف  ولكن  الزراعية،  بالعلوم  يتعلق  ما  في  اأي�ضًا 

كل  ح�ضب  مف�ضلة  التجاهات  عن  بيانات  توجد  ل 
غالبية  فاإن  ذلك  ومع  حدة.  على  الجن�ضين  من  جن�س 

ملتحقات  الزراعية  العلوم  يدر�ضن  الالئي  الطالبات 
وي�ضدق  البكالوريو�س.  �ضهادة  على  للح�ضول  ببرامج 

كليات  اأن  حقيقة  ويعك�س  الذكور  الطلبة  على  اأي�ضًا  هذا 
ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  في  كثيرة  زراعية  ومدار�س 
على  للح�ضول  �ضغيرة  برامج  اإل  لديها  لي�س  الكبرى 

الماج�ضتير. على  وللح�ضول  الدكتوراه 

6 الإطار 
المراأة في التعليم العالي الزراعي وفي قطاع البحوث الزراعية في اأفريقيا1

















 





Beintema and Di Marcantonio
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وي�ضير تزايد ن�ضبة الن�ضاء المهنيات العامالت في مجال 
الزراعة ون�ضبة الطالبات الالئي يدر�ضن العلوم الزراعية اإلى 

اأن الفجوة بين الجن�ضين في ما يتعلق بالعلوم الزراعية 
في اأفريقيا ربما تكون اآخذة في النكما�س، ل �ضيما في 

اأفريقيا الجنوبية. ولكن الزيادة في عدد الن�ضاء الالئي 
يلتحقن بمجال البحوث الزراعية وبموؤ�ض�ضات التعليم 

العالي الزراعية تتمثل في معظمها في موظفات �ضغيرات 
ال�ضن لديهن م�ضتوى اأقل من ال�ضهادات العلمية ويكن في 

بداية ال�ضلم الوظيفي، تمامًا كما هو الحال بالن�ضبة للزيادة 
في عدد الرجال. وفي المتو�ضط، كان اأكثر من ن�ضف 

الموظفات المهنيات في عينة البلدان الخم�ضة ع�ضر تقل 
اأعمارهن عن 41 �ضنة مقارنًة بن�ضبة قدرها 42 في المائة 

من مجموع الموظفين المهنيين الذكور. وفي المتو�ضط، 
كان لدى 31 في المائة من مجموع الموظفات و27 

في المائة من مجموع الموظفين �ضهادة البكالوريو�س. 
وهذه المتو�ضطات للبلدان الخم�ضة ع�ضر ُتخفي، مرة اأخرى، 

 Diو Beintema وجود تباين وا�ضع بين البلدان )انظر
.)2009 ،Marcantonio

وتنخف�س ن�ضبة الن�ضاء بدرجة غير متنا�ضبة عند 
الدرجات الأعلى في ال�ضلم الوظيفي. فلم تكن الن�ضاء 

ي�ضغلن اإل 14 في المائة فقط من المنا�ضب الإدارية، وهي 
ن�ضبة اأقل كثيراً من الن�ضبة الإجمالية للموظفات المهنيات 
العامالت في مجال الزراعة. ولذا فاإن المراأة ممثلة تمثياًل 

اأقل في منا�ضب البحوث والإدارة و�ضنع القرار العالية 
الم�ضتوى مقارنًة بزمالئها الذكور.

هذا الق�ضم اأعدته Nienke Beintema وي�ضتند اإلى مجموعات بيانات موؤ�ضرات   1
     ،)2006( Beintemaو ،)www.asti.cgiar.org( العلوم والتكنولوجيا الزراعية
وBeintema وDi Marcantonio  )2009(. ومجموعات بيانات موؤ�ضرات العلوم 

والتكنولوجيا الزراعية يديرها المعهد الدولي لبحوث ال�ضيا�ضات الغذائية؛ اأما 
برنامج المراأة الأفريقية في مجال البحث والتطوير الزراعيين فتديره الجماعة 

ال�ضت�ضارية للبحوث الزراعية الدولية وبرنامج الق�ضايا الجن�ضانية والتنوع.
بوت�ضوانا وبوركينا فا�ضو وبوروندي واإثيوبيا وغانا وكينيا ومالوي وموزامبيق   2

والنيجر ونيجيريا وال�ضنغال وجنوب اأفريقيا وتوغو واأوغندا وزامبيا.

6 الإطار 
المراأة في التعليم العالي الزراعي وفي قطاع البحوث الزراعية في اأفريقيا1
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وعدا عن التح�ضيل التعليمي العام، يعتبر التعليم العالي 

للمراأة في مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعية هامًا على 
وجه الخ�ضو�س في الأقاليم التي تمثل فيها المراأة جزءاً 

كبيراً من قطاع الزراعة. وقد زاد عدد الن�ضاء العامالت في 
البحوث العلمية والتكنولوجية في البلدان ال�ضناعية والبلدان 

النامية زيادة كبيرة في العقود الأخيرة، ولكنه ما زال 
منخف�ضًا في معظم البلدان. وثمة حاجة ما�ضة اإلى زيادة 

تمثيل المراأة في البحوث الزراعية، ل �ضيما في اأفريقيا 
جنوب ال�ضحراء الكبرى، حيث ت�ضارك المراأة م�ضاركة كبيرة 

في قوة العمل الزراعية. وبا�ضتطاعة العالمات ومديرات 
رات والأ�ضتاذات اأن يوفرن وجهات نظر  البحوث والمحا�ضِ

ثاقبة ومنظورات مختلفة واأن ي�ضاعدن هيئات البحوث على 
الت�ضدي بمزيد من الفعالية للتحديات الفريدة والملحة التي 

يواجهها المزارعون الأفارقة. ويمكن اأي�ضًا اأن يكن بمثابة 
قدوة للطلبة وللن�ضاء الأخريات الالئي يعملن في قطاع 
الزراعة. وقد تحقق قدر كبير من التقدم في زيادة ن�ضبة 

المهنيات العامالت في موؤ�ض�ضات التعليم العالي الزراعية 
وموؤ�ض�ضات البحوث الزراعية في اأفريقيا )الإطار 6(.

المعلومات والإر�ساد

ب�ضاأن  التوقيت  وح�ضنة  معلومات جيدة  اإن وجود 
اأ�ضا�ضي  اأمر  هو  الجديدة  والأ�ضاليب  التكنولوجيات 
اأو  ابتكار  تطبيق  ب�ضاأن  قرار  اتخاذ  عند  للمزارعين 

تلعب  الخا�ضة  الإر�ضاد  اأن خدمات  ومع  تطبيقه.  عدم 
وال�ضين  البرازيل  مثل  البلدان،  بع�س  في  متزايداً  دوراً 
الم�ضدر  تظل هي  العامة  الإر�ضاد  فاإن خدمات  والهند، 

بالن�ضبة  الجديدة  التكنولوجيات  عن  للمعلومات  الرئي�ضي 
وت�ضمل خدمات  النامية.  البلدان  معظم  في  للمزارعين 

يقدمها  التي  الخدمات  من  الوا�ضعة  الطائفة  الإر�ضاد 
وال�ضحة  الزراعية  والأعمال  الزراعة  في مجالت  الخبراء 
ال�ضكان  اإنتاجية  تح�ضين  هو  منها  الق�ضد  ويكون  وغيرها 
يمكن  الزراعي  الإر�ضاد  فتقديم  العام.  ورفاههم  الريفيين 

ما  ذلك،  ومع  الغلة.  في  كبيرة  زيادات  اإلى  يف�ضي  اأن 
منخف�ضًا  النامية  القت�ضادات  في  الإر�ضاد  تقديم  زال 

ا�ضتخدام  ويكون  �ضواء،  على حد  والرجل  للمراأة  بالن�ضبة 
الرجل  ا�ضتخدام  من  عادًة  اأقل  الإر�ضاد  لخدمات  المراأة 

ووفقًا   .)2010 واآخرون،   Meinzen-Dick( الخدمات  لتلك 
والزراعة  الأغذية  منظمة  اأجرتها  ا�ضتق�ضائية  لدرا�ضة 

�ضملت 97  الإر�ضاد  منظمات  ب�ضاأن   1989-1988 في 
على  الجن�ضين  من  كل جن�س  مف�ضلة ح�ضب  ببيانات  بلداً 

 5 تتجاوز  ل  ن�ضبة  كانت  درا�ضة(،  اأ�ضمل  )وهي  حدة 
المراأة.  اإلى  الإر�ضاد موجهة  موارد  المائة من جميع  في 
تتجاوز  ل  ن�ضبة  يمثلن  الإناث  كانت  ذلك،  على  وعالوة 

)منظمة  الإر�ضاد  في مجال  العاملين  من  المائة  في   15
والزراعة، 1993(. الأغذية 

وفي ال�ضياقات الجتماعية التي ُتقيَّد فيها اللقاءات بين 
الن�ضاء والرجال الذين ل ينتمون اإلى نواة الأ�ضرة، يوؤدي 
الفتقار اإلى عامالت في مجال الإر�ضاد اإلى منع الن�ضاء 

فعليًا من الم�ضاركة. ويتباين تف�ضيل العامالت في مجال 
الإر�ضاد على الذكور العاملين في هذا المجال، ح�ضب البلد 

والو�ضع الزواجي. ففي غانا، مثاًل، يت�ضاوى ات�ضال المزارعين 
والمزارعات في الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها 
ذكور مع العاملين في مجال الإر�ضاد ولكن المزارعات في 

الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث يكون 
ات�ضالهن باأولئك العاملين اأقل كثيراً، واإن كن على ا�ضتعداد 

 .)2001 ،Morrisو Doss( للتحدث اإلى عاملين من الجن�ضين
وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، من الناحية الأخرى، تف�ضل 

مزارعات كثيرات التحدث اإلى موظفة اإر�ضاد، وبحلول �ضنة 
1997 كانت الن�ضاء يمثلن ثلث موظفي الإر�ضاد، بعد اأن 

 Due( كانت هذه الن�ضبة �ضفراً تقريبًا قبل 15 �ضنة
.)1997  ،Temuو  Magayaneو

ومع ذلك، حتى عندما تح�ضل المراأة على خدمات اإر�ضاد، 
فاإن فوائد ذلك قد ل تكون وا�ضحة. ففي كينيا، �ضاهم 

الت�ضال بموظفي الإر�ضاد م�ضاهمة كبيرة واإيجابية في 
الإنتاج في قطع الأرا�ضي التي يديرها ذكور، ولكن لي�س 

       Saito( بال�ضرورة في قطع الأرا�ضي التي تديرها اإناث
وMekonnen وSpurling، 1994(. ويت�ضل عادة موظفو 

خدمات الإر�ضاد بالمزارعين الذكور اأكثر من ات�ضالهم 
بالمزارعات وذلك ب�ضبب الت�ضور المغلوط العام الذي موؤداه 
اأن المراأة ل تزرع واأن الم�ضورة الإر�ضادية �ضوف “تت�ضاقط” 
حتمًا من رب الأ�ضرة المعي�ضية اإلى جميع اأفرادها الآخرين. 

وكثيراً ما تكون خدمات الإر�ضاد موجهة اإلى المزارعين 
الذين من الأرجح اأن ياأخذوا بالبتكارات الحديثة، من قبيل 

المزارعين الذين توجد لديهم موارد كافية في مجالت 
م�ضتقرة جيداً. وكما نوق�س اأعاله، تقل احتمالت ح�ضول 

المراأة على الموارد وقد يتغا�ضى عنها لهذا ال�ضبب مقدمو 
خدمات الإر�ضاد )Meinzen-Dick واآخرون، 2010(.

واأخيراً، فاإن الطريقة التي تقّدم بها خدمات الإر�ضاد 
يمكن اأن تعوق المزارعات في ما يتعلق بالح�ضول على 

معلومات عن البتكارات. فالمراأة يكون م�ضتوى تعليمها اأقل 
عادًة من م�ضتوى تعليم الرجل، مما قد يحد من م�ضاركتها 

الن�ضطة في التدريب الذي ي�ضتخدم الكثير من المواد المكتوبة. 
وقد تعوق قيود الوقت والتحفظات الثقافية المراأة عن 
الم�ضاركة في اأن�ضطة الإر�ضاد، من قبيل الأيام الحقلية، 

 Meinzen-Dick( خارج قريتها اأو �ضمن مجموعات مختلطة
واآخرون، 2010(.

وقد ا�ضُتحدثت واخُتبرت ُنهج متعددة جديدة وت�ضاركية 
لالإر�ضاد في العقد المن�ضرم في محاولة لالبتعاد عن نموذج 
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FIGURE 13
Credit use by female- and male-headed households in rural areas



















 
  












تقديم خدمات الإر�ضاد من القمة نحو تقديم خدمات موجهة 
من المزارعين بدرجة اأكبر. وهذه الُنهج يمكن اأن ت�ضتهدف 
 Davis( المراأة بفعالية واأن تزيد من ا�ضتيعابها لالبتكارات

واآخرون، 2009( و�ضوف ُتناق�س في الف�ضل 5. ويمكن 
اأي�ضًا اأن تف�ضي الُنهج الت�ضاركية التي ت�ضجع الت�ضال 

بين المزارعين والباحثين اإلى وجود حلقات اإيجابية 
لإبداء التعليقات تتيح للباحثين تكييف البتكارات ح�ضب 

الحتياجات المحلية.
ويمكن اأي�ضًا لتكنولوجيات المعلومات والت�ضالت 

الحديثة، من قبيل الإذاعة والهواتف المحمولة والحوا�ضيب 
وخدمات الإنترنت، اأن تلعب دوراً هامًا في نقل المعلومات. 

فهذه التكنولوجيات تتيح فر�ضًا للح�ضول على المعلومات 
وتبادلها بدرجة اأ�ضرع، وللتوا�ضل ال�ضبكي، ولتعبئة الموارد، 

ولالأغرا�س التعليمية. ولقد ت�ضاعف عدد ال�ضتراكات في 
�ضبكات الهواتف المحمولة في البلدان النامية منذ �ضنة 

2005. وحاليًا، اأ�ضبح 57 من بين كل 100 من ال�ضكان 
في البلدان النامية لديه ا�ضتراك في �ضبكة هواتف محمولة 

)بعد اأن كان هذا العدد يبلغ 23 في �ضنة 2005( )التحاد 
الدولي لالت�ضالت، 2010(. وقد تكون هذه التكنولوجيات 

مفيدة للمراأة الريفية التي تكون قدرتها مقيدة في ما يتعلق 

بالنتقال اإلى اأ�ضواق بعيدة. وقد تواجه المراأة الريفية حواجز 
في ما يتعلق بالح�ضول على تكنولوجيات المعلومات 

والت�ضالت ب�ضبب محدودية تعليمها والمعوقات المالية 
والمعوقات التي تواجهها من حيث الوقت. والمواقع التي 

ي�ضهل على المراأة زيارتها ويكون من المالئم بالن�ضبة لها اأن 
تزورها يمكن اأن ت�ضاعد على تح�ضين ح�ضول المراأة على تلك 

.)2007 ،Maierو Best( التكنولوجيات

الخدمات المالية

تتيح الخدمات المالية، من قبيل الدخار والئتمان 
والتاأمين، فر�ضًا لتح�ضين الناتج الزراعي والأمن الغذائي 

والحيوية القت�ضادية على كل من م�ضتوى الأ�ضرة المعي�ضية 
وم�ضتوى المجتمع المحلي والم�ضتوى الوطني. وقد اأظهرت 

درا�ضات كثيرة اأن تح�ضين ح�ضول المراأة المبا�ضر على 
الموارد المالية يوؤدي اإلى توظيف ا�ضتثمارات اأكبر في راأ�س 
المال الب�ضري على �ضكل �ضحة الأطفال وتغذيتهم وتعليمهم.

ويتوجب على المنتجين الذين ل ي�ضتطيعون تغطية 
م�ضروفاتهم في الأجل الق�ضير اأو الذين يريدون �ضراء 
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تكنولوجيات اأكثر اإنتاجية ولكنها اأقل تكلفة اأن يعتمدوا 

اإما على الأ�ضواق الئتمانية اأو على م�ضادر اأخرى للح�ضول 
على الئتمان. فبدون الح�ضول على ائتمان، قد ل يتمكن 

ل المخاطر والتكاليف الأولية المرتبطة  المنتجون من تحمُّ
بالبتكارات وال�ضتثمار ال�ضروري لتح�ضين اإنتاجيتهم 

ودخلهم ورفاههم.
وتبيِّن الأدلة اأن اأ�ضواق الئتمان لي�ضت محايدة بالن�ضبة 

للجن�ضين، فالحواجز القانونية والأعراف الثقافية تمنع 
اأن  اأو  اأن يكون لها ح�ضاب م�ضرفي  اأحيانًا من  المراأة 
تدخل طرفًا في عقود مالية بحد ذاتها. وتكون للمراأة 

اأنواع الأ�ضول الثابتة التي تكون  �ضيطرة اأقل عمومًا على 
�ضرورية عادًة ك�ضمانة للح�ضول على قرو�س. وكثيراً ما 
يوؤدي التمييز الموؤ�ض�ضي من جانب موؤ�ض�ضات الإقرا�س في 
اأو  اإلى اإخراج المراأة من ال�ضوق  القطاعين الخا�س والعام 

اأقل من تلك التي ُتمنح للرجل من  اإلى منح المراأة قرو�ضًا 
اأن�ضطة مماثلة )Fletschner، 2009؛ والبنك الدولي  اأجل 

ومنظمة الأغذية والزراعة وال�ضندوق الدولي للتنمية 
الزراعية، 2009(.

وفي �ضبعة من البلدان الت�ضعة التي ت�ضملها مجموعة 
بيانات م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل، تقل احتمالت 

ا�ضتخدام الأ�ضر المعي�ضية الريفية التي تتولى الم�ضوؤولية 
عنها اإناث لالئتمان مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي يتولى 

الم�ضوؤولية عنها ذكور )ال�ضكل 13(. ففي مدغ�ضقر، مثاًل، 
نجد اأن ن�ضبة الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها 
اإناث وت�ضتخدم الئتمان تقل بت�ضع نقاط مئوية عن ن�ضبة 

الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور وت�ضتخدم 
الئتمان. وحالتا غانا وبنما جديرتان بالمالحظة من 

حيث اأنه ل توجد فجوة بين الجن�ضين فيهما في ما يتعلق 
با�ضتخدام الئتمان.

والفجوة بين الجن�ضين في الح�ضول على الئتمان 
توؤكدها اأدلة اأخرى اأي�ضًا. ففي نيجيريا، مثاًل، يح�ضل على 

ائتمان ر�ضمي 14 في المائة من الذكور و5 في المائة فقط 
من الإناث، اأما في كينيا فتبلغ هاتان الن�ضبتان 14 في 

 Mekonnenو Saito( المائة للذكور و4 في المائة لالإناث
وSpurling، 1994(. وفي اأوغندا، تح�ضل الن�ضاء الالئي 

يبا�ضرن الأعمال الحرة على ن�ضبة ل تتجاوز 1 في المائة من 
الئتمان المتاح في المناطق الريفية )Dolan، 2004(. وفي 
اأوغندا اأي�ضًا، نجد اأن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية 

عنها اإناث اأفادت جميعها عن رغبتها في التو�ضع في 
اأن�ضطتها الزراعية ولكنها تفتقر اإلى ما يلزم من نقود ل�ضراء 
اأر�ٍس ومدخالت من قبيل البذور والأ�ضمدة ومبيدات الآفات، 

و/اأو لال�ضتعانة بيد عاملة. وذكرت هذه الأ�ضر عدم ح�ضولها 
على ائتمان باعتباره اأحد اأبرز الحواجز التي تحول دون 

.)2006 ،Blackdenو Manuelو Ellis( تنويع �ضبل معي�ضتها
وفي بنغالدي�س، ح�ضلت الن�ضاء على نحو 5 في المائة 

من القرو�س التي �ضرفتها الموؤ�ض�ضات المالية للمناطق 
الريفية في �ضنة 1980 وعلى ما يتجاوز بدرجة طفيفة 5 

في المائة في �ضنة 1990، رغم ن�ضوء برامج ائتمانية خا�ضة 
من اأجل المراأة في بنغالدي�س اأثناء الفترة التي �ضملتها 

البحوث )Goetz وGupta، 1996(. وي�ضير مزيد من الأدلة 
من بنغالدي�س اإلى اأنه حتى عندما تنجح البرامج في تح�ضين 

ح�ضول المراأة على الئتمان فاإنها قد ل تحتفظ بال�ضيطرة 
على الأ�ضول: فقد وجد White )1991( اأن نحو 50 في 

المائة من القرو�س التي ح�ضلت عليها الن�ضاء قد ا�ضُتخدمت 
 Guptaو Goetz من اأجل الأن�ضطة الإنتاجية للرجال؛ واأفاد
)1996( باأن الن�ضاء احتفظن بال�ضيطرة الكاملة اأو ب�ضيطرة 
كبيرة على ا�ضتخدام القرو�س في 37 في المائة فقط من 

جميع الحالت؛ بينما اأفاد Chowdhury )2009( باأن تقديم 
الئتمان للمراأة من بنك غرامين كان مرتبطًا ارتباطًا اإيجابيًا 

وكبيراً باأداء الم�ضاريع المتناهية ال�ضغر التي يديرها ذكور 
ولكنه لم يكن كذلك في حالة الم�ضاريع التي تديرها اإناث.
وفي �ضرق اآ�ضيا، نجد اأن الأدلة المتعلقة بالتحيزات في 

الح�ضول على الئتمان هي اأدلة متفاوتة. ففي ال�ضين، 
وجد de Brauw واآخرون )2008( اأن ح�ضول الأ�ضر 

المعي�ضية التي تدير فيها الن�ضاء مزارعهن الخا�ضة  على 
الأرا�ضي والئتمان يبدو مماثاًل تقريبًا لما تح�ضل عليه 

الأ�ضر المعي�ضية التي يراأ�ضها ذكور. من ناحية الأخرى، ت�ضير 
درا�ضة م�ضتركة اأجرتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج 

الأمم المتحدة الإنمائي )منظمة الأغذية والزراعة/برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، 2002( في فييت نام اإلى اأن الأ�ضر 
المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث يكون اقترا�ضها 

اأقل، وح�ضولها على الئتمان الر�ضمي اأقل، وتدفع فائدة اأعلى 
على القرو�س مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية 

عنها الذكور والإناث معًا.
 Fletschner تفيد  الالتينية،  باأمريكا  يتعلق  ما  وفي 

الزراعية  المعي�ضية  الأ�ضر  في  المراأة  باأن   )2009(
من  اإل  قرو�س  على  عادًة  تح�ضل  ل  باراغواي  في 
اأو  الحكومية  البنوك  من  ل  الئتمانية،  التعاونيات 

اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  وتبيِّن  بالجملة.  البائعين 
ا�ضتخدامها  احتمالت  تقل  المراأة  اأن   Fletschner

ظروفهما  تكافوؤ  ظل  في  بالرجل  مقارنة  لالئتمان 
دائمًا  تتمكن  ل  المراأة  واأن  القت�ضادية   – الجتماعية 
على  التغلب  في  لم�ضاعدتها  زوجها  على  العتماد  من 

دون  تحول  التي  المعوقات  وهذه  الئتمانية.  المعوقات 
كبيراً  �ضلبيًا  اأثراً  تترك  مال  راأ�س  على  المراأة  ح�ضول 

بالإ�ضافة  المثال،  �ضبيل  فعلى  الإنتاجية.  قدراتها  على 
الئتمانية،  الزوج  بقيود  المرتبط  الكفاءة  فقدان  اإلى 

متطلباتهن  تاأمين  من  الن�ضاء  ن  تتمكَّ ل  عندما 
الكفاءة  في  اإ�ضافيا  انخفا�ضًا  اأ�ضرهن  ت�ضهد  الئتمانية، 

.)2008  ،Fletschner(   .%25 بن�ضبة 
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التكنولوجيا

حا�ضم  اأمر  الجديدة  التكنولوجيا  على  الح�ضول  اإن 
الإنتاجية  على  بالحفاظ  يتعلق  ما  في  الأهمية 

في  الجن�ضين  بين  فجوات  وتوجد  وتح�ضينها.  الزراعية 
الزراعية،  التكنولوجيات  من  وا�ضعة  بطائفة  يتعلق  ما 

من  المح�ضنة  والأنواع  والأدوات،  الآلت  بينها  ومن 
وتدابير  والأ�ضمدة،  الحيوانية،  ال�ضاللت  ومن  النباتات 

من  عدد  ويوؤدي  الإدارة.  وتقنيات  الآفات،  مكافحة 
المو�ضوفة  الجن�ضين  بين  الفجوات  بينها  من  المعوقات، 

في  الجن�ضين  بين  م�ضاواة  انعدام  اأوجه  اإلى  اأعاله، 
الجديدة  التكنولوجيات  على  بالح�ضول  يتعلق  ما 

المدخالت  با�ضتخدام  يتعلق  ما  في  وكذلك  بها،  والأخذ 
القائمة. والتكنولوجيات  الم�ضتراة 

ويتوقف ا�ضتخدام المدخالت الم�ضتراة على توافر اأ�ضول 
تكميلية من قبيل الأرا�ضي والئتمان والتعليم واليد 

العاملة، وجميعها تكون عادًة مقيدة بدرجة اأكبر بالن�ضبة 
لالأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث مقارنًة 

بالأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور. ويرتبط 

الأخذ بالتكنولوجيات المح�ضنة ارتباطًا اإيجابيًا بالتعليم 
ولكنه يتوقف اأي�ضًا على المعوقات من حيث الوقت 

)Blackden واآخرون، 2006(. ففي ن�ضاط يت�ضم بفترات 
تحول طويلة، من قبيل الزراعة، يلزم راأ�س مال متداول 

ل�ضراء مدخالت من قبيل الأ�ضمدة والبذور المح�ضنة؛ ومع 
ذلك، وكما نوق�س اأعاله، تواجه المراأة مزيداً من العقبات 

مقارنًة بالرجل في ما يتعلق بالح�ضول على الئتمان. 
كذلك فاإن القدرة الأقل لدى المراأة على ا�ضتيعاب المخاطرة 

تعوق ا�ضتخدامها للتكنولوجيات والمدخالت المح�ضنة.
وت�ضير الأدلة اإلى وجود فروق كبيرة بين الجن�ضين 

في ما بين الأقاليم في ما يتعلق بالأخذ بالتكنولوجيات 
 Peterman المح�ضنة وا�ضتخدام المدخالت الم�ضتراة )انظر

وQuisumbing وBehrman، 2010، لالطالع على 
ا�ضتعرا�س �ضامل للمطبوعات التي تتناول هذا المو�ضوع(. 

فعلى �ضبيل المثال، ُتظهر الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى 
الم�ضوؤولية عنها ذكور ا�ضتخدامًا اأو�ضع نطاقًا بكثير لالأ�ضمدة 

مقارنة بالأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها 
اإناث في جميع البلدان الم�ضمولة )ال�ضكل 14(. ومع اأن 

اتجاه الختالف لي�س غام�ضًا في ما بين التكنولوجيات 
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والأقاليم، فاإن درجة انعدام الم�ضاواة ُتظهر وجود تباينات 
ملحوظة، تبدو اأكثر و�ضوحًا بكثير في جنوب اآ�ضيا 

)بنغالدي�س وباك�ضتان( وفي غرب اأفريقيا )غانا ونيجيريا(.
ا�ضتب�ضارات  المف�ضلة  القطرية  الدرا�ضات  وتوّفر 

 )2001(  Morrisو  Doss وجد  مثاًل،  غانا،  ففي  اأعمق. 
ي�ضتخدمن  كن  المزارعات  من  فقط  المائة  في   39 اأن 
قدرها  بن�ضبة  )مقارنًة  المحا�ضيل  من  اأنواعًا مح�ضنة 

لأن  وذلك  الذكور(  المزارعين  في حالة  المائة  في   59
الأ�ضرية وخدمات  العاملة  واليد  الأر�س  على  ح�ضولهن 
اأن  كينيا  من  متعددة  درا�ضات  وتبيِّن  اأقل.  كان  الإر�ضاد 

تكون  اإناث  عنها  الم�ضوؤولية  تتولى  التي  المعي�ضية  الأ�ضر 
كثيراً.  اأقل  المح�ّضنة  والأ�ضمدة  للبذور  ا�ضتخدامها  معدلت 
الأرا�ضي  على  المراأة  كون ح�ضول  يف�ضرها  الفروق  وهذه 
وكون  اأدنى،  تعليمها  م�ضتويات  وكون  اأقل،  العاملة  واليد 

)Kumar، 1994؛  الئتمان محدوداً  اأ�ضواق  اإلى  نفاذها 
                               Oumaو 1994؛   ،Spurlingو  Mekonnenو  Saitoو

المتعلقة  والمعوقات   .)2006  ،Owurو  De Grooteو
الأ�ضر  اأي�ضًا من ح�ضول  تحد  الئتمان  على  بالح�ضول 

الأ�ضمدة  على  اإناث  عنها  الم�ضوؤولية  تتولى  التي  المعي�ضية 
 .)2000 ،Berryو  Kherallahو  Minot( بنن ومالوي  في 

الأ�ضمدة  من  كمية  المراأة  ت�ضتخدم  فا�ضو،  بوركينا  وفي 

 Udry( الرجل  ي�ضتخدمها  التي  الكمية  من  اأقل  لكل هكتار 
واآخرون، 1995(.

– الأدوات  الآلت  ا�ضتخدام  ل  تف�ضِّ التي  والدرا�ضات 
نادرة.  الجن�س  – ح�ضب  الزراعية  المعدات  من  وغيرها 
الزراعية  المعدات  اأن  اإلى  يرجع جزئيًا  كان  ربما  وهذا 

ال�ضائع  من  لي�س  والمحاريث،  الجرارات  قبيل  من  الحديثة، 
ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  في  �ضيما  ل  مزارع،  لأي  توافرها 

المعدات  ي�ضتخدمون  الذين  المزارعين  ون�ضبة  الكبرى. 
البلدان،  في جميع  كبير  اإلى حد  منخف�ضة  الآلية  والأدوات 
المعي�ضية  الأ�ضر  في  المزارعات  في حالة  كثيراً  اأقل  ولكنها 
في  اإناث، وبفوارق كبيرة جداً  الم�ضوؤولية عنها  تتولى  التي 

)ال�ضكل 15(.  الأحيان  بع�س 
وت�ضير ب�ضع درا�ضات من اأواخر ثمانينيات القرن 

الما�ضي واأوائل ت�ضعينياته اإلى وجود فوارق بين الجن�ضين 
اأو في ما يتعلق بالح�ضول  في ما يتعلق بملكية الأدوات 

عليها. ففي نظام زراعة الأرز المروية في غامبيا، لم 
يكن اأي من الن�ضاء يمتلك محراثًا وكانت ن�ضبة تقل عن 1 

اآلة لإزالة الأع�ضاب ال�ضارة  في المائة من الن�ضاء يملكن 
اآلة زراعية متعددة الأغرا�س؛  اأو  اآلة لغر�س البذور  اأو 

اأما ن�ضب الرجال الذين كانوا يمتلكون هذه الأدوات فقد 
كانت تبلغ 8 في المائة و12 في المائة و27 في المائة 
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             Hotchkissو von Braun( الترتيب المائة، على  و18 في 
وImmink، 1989(. ووفقًا لبيانات م�ضتمدة من درا�ضة 

ا�ضتق�ضائية لالأ�ضر المعي�ضية اأُجريت عبر ثالث مناطق في 
كينيا، كانت قيمة الأدوات الزراعية التي تمتلكها الن�ضاء ل 
تبلغ �ضوى 18 في المائة من قيمة الأدوات والمعدات التي 
     Mekonnenو Saito( كان المزارعون الذكور يمتلكونها

.)1994 ،Spurlingو
وفي درا�ضة اأحدث عهداً للفروق في الإنتاجية ح�ضب 

الجن�س في نظام لري الأرز في و�ضط بنن، لحظ الباحثون 
اأن معدات من قبيل المعدات الزراعية التي تعمل بمحركات 

وُت�ضتخدم في الحرث والنقل كانت تديرها جماعات، ولكن 
الجماعات الن�ضائية لم تكن قادرة على اأن تبداأ الحرث 

اإل عندما ينتهي ال�ضائقون من العمل في حقول الرجال. 
ونتيجة للتاأخيرات في الحرث والزرع، كانت الن�ضاء 

يواجهن خ�ضائر في الغلة ولم يكن با�ضتطاعتهن الم�ضاركة 
 Kinkingninhoun-Mêdagbé( في مو�ضم مح�ضولي ثاٍن

واآخرون، 2010(. وقد تكون للفروق بين الجن�ضين في ما 
يتعلق با�ضتخدام المعدات الزراعية انعكا�ضات اإ�ضافية. اإذ 

اأن  اإلى  Quisumbing )1995(، مثاًل، يخل�س  اأن  نجد 
المزارعين الذين يكون لديهم مزيد من الأرا�ضي والأدوات 

اإن البن هو اأكبر �ضادرات اأوغندا، بحيث يوفر عمالة 
)مبا�ضرة وغير مبا�ضرة( لما يقّدر بخم�ضة ماليين �ضخ�س 

)بنك اأوغندا، 2001؛ وKempaka، 2001(. وُبن اأ�ضحاب 
الحيازات ال�ضغيرة ُيزرع عادًة مع محا�ضيل اأ�ضا�ضية من 

قبيل الموز، ول�ضان الحَمل، والفا�ضوليا، والبطاطا، والذرة. 
وُت�ضتخدم عادًة اأ�ضاليب زراعية ب�ضيطة لإنتاج البن؛ ويكون 

ا�ضتخدام المدخالت الم�ضتراة من قبيل الأ�ضمدة اأو مبيدات 
الآفات في زراعته هزياًل، ويكون الري نادراً.

وت�ضتفيد درا�ضة اأجراها Hill وVigneri )2009( من عينة 
�ضمت 300 اأ�ضرة معي�ضية تزرع البن جرى ا�ضتق�ضاوؤها في 
�ضنتي 1999 و2003. وكانت ن�ضبة قدرها ثالثة وع�ضرون 
في المائة من الأ�ضر المعي�ضية تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث 
)اأرامل ب�ضفة رئي�ضية، ولكن اأي�ضاً ن�ضاء غير متزوجات اأو 
منف�ضالت اأو مطلقات(. وكانت لدى الأ�ضر المعي�ضية التي 

تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث يد عاملة اأقل واأر�س اأقل واأ�ضجار 
ُبن اأقل مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي كان يتولى الم�ضوؤولية 

عنها ذكور؛ وكانت اأي�ضاً م�ضتويات ثروتها وتعليمها اأقل. 
وكانت ربات الأ�ضر المعي�ضية اأكبر �ضناً عادًة؛ وكثيرات منهن 

كن زوجات تولين زمام الم�ضوؤولية عندما توفي اأزواجهن. 
ونتيجة لهذه الفروق الأ�ضا�ضية في النطاق وال�ضيولة وراأ�س 

المال الب�ضري، فاإننا يمكن اأن نتوقع اأن يكون كل من اختيار 
المحا�ضيل، وو�ضائل اإنتاجها، والنفاذ اإلى الأ�ضواق مختلفًا 

اختالفاً كبيراً اإلى حد ما في حالة الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى 
الم�ضوؤولية عنها ذكور مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 

الم�ضوؤولية عنها اإناث.
وكانت ن�ضبة العمل المخ�ض�س لإنتاج البن ون�ضبة 

الأ�ضجار التي جرى ح�ضادها متماثلة بين الأ�ضر المعي�ضية 
التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور والأ�ضر المعي�ضية التي 

تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث، وكذلك الغلة لكل �ضجرة 
منتجة. ومع ذلك، بالنظر اإلى اأن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى 

الم�ضوؤولية عنها اإناث كانت تزرع على نطاق اأ�ضغر كثيراً، 

فاإن الن�ضاء كن يبعن كميات اأقل من الكميات التي كان 
الرجال يبيعونها )47 كيلوغرامًا فقط في المتو�ضط، مقارنًة 

بما يبلغ 151 كيلوغرامًا في المتو�ضط في حالة الرجال(.
وكان معظم اأ�ضحاب الحيازات ال�ضغيرة يبيعون البن 

الذي ينتجونه على �ضكل حبات كرز جافة ُتعرف محليًا 
با�ضم kiboko، يقوم بعد ذلك بطحنها التجار الذين 

ي�ضترون البن. وكان بع�س المزارعين ينقلون البن الذي 
ينتجونه اإلى ال�ضوق، مما كان يتيح لهم بيعه ب�ضعر اأعلى. 
وكانت احتمالت انتقال اأفراد الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى 
الم�ضوؤولية عنها ذكور اإلى ال�ضوق لبيع البن الذي ينتجونه 

اأكبر من احتمالت حدود ذلك في حالة الأ�ضر المعي�ضية 
التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث. وقد جرت ن�ضبة قدرها 
15 في المائة من معامالت الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى 

الم�ضوؤولية عنها ذكور في �ضوق البن القريبة، مقارنًة بن�ضبة 
ل تتجاوز 7 في المائة من معامالت الن�ضاء. وربما كان 

هذا يرجع اإلى اأن الرجال، مقارنًة بالن�ضاء، كانوا يمتلكون 
على الأرجح دراجة وكان باإمكانهم لهذا ال�ضبب اأن ينتقلوا 

اإلى ال�ضوق ب�ضهولة اأكبر. وكان المزارعون يح�ضلون على 
�ضعر اأعلى للُبن الذي اأنتجوه اإذا اختاروا طحنه في ال�ضوق 

بدلً من بيعه. وكانت ن�ضبة ل تتجاوز 3 في المائة من 
المعامالت تتعلق بالبن المطحون، وهي معامالت اأجرتها 

جميعها اأ�ضر معي�ضية يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور.
وتخل�س الدرا�ضة اإلى اأن الفروق بين الجن�ضين في 

الت�ضويق يف�ضرها اإلى حد كبير كون الن�ضاء يقمن بت�ضويق 
كميات اأ�ضغر من البن ول يمتلكن دراجات. وتجد الدرا�ضة 
اأي�ضًا اأن عائقًا رئي�ضيًا يواجه المراأة ويتمثل في ال�ضعوبة 
الن�ضبية التي تواجهها في النفاذ اإلى قنوات الت�ضويق التي 
تتيح قيمة م�ضافة. وبالنخراط في قنوات الت�ضويق التي 

ت�ضيف قيمة، ح�ضلت الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية 
عنها ذكور على �ضعر اأعلى بن�ضبة قدرها 7 في المائة 

مقابل كل كيلوغرام من البن.

7 الإطار 
اإنتاج وت�سويق ُبن اأ�سحاب الحيازات ال�سغيرة في اأوغندا
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تزيد احتمالت تطبيقهم لتكنولوجيات اأخرى، مما ي�ضلط 

اأوجه التكامل في ما بين المدخالت الزراعية. ال�ضوء على 
وعالوة على ذلك، كثيراً ما يحد عدم الح�ضول على 

تكنولوجيا النقل من حركة المراأة ومن قدرتها على نقل 
اإلى مراكز الأ�ضواق )الإطار 7(. المحا�ضيل 

ومن المهم مالحظة اأن ما تواجهه الأ�ضر المعي�ضية 
التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث من قيود في ما يتعلق 

بالح�ضول على التكنولوجيا ل يكون مت�ضاويًا في ما يتعلق 
بجميع اأنواع تلك الأ�ضر. ففي المزارع ال�ضغيرة في كينيا، 
نجد اأن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها امراأة 
عازبة اأو مطلقة اأو اأرملة تقل احتمالت ا�ضتخدامها للجر 
الحيواني. وعلى العك�س من ذلك، نجد اأن الأ�ضر المعي�ضية 
التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث ويعي�س الزوج فيها في 

مكان اآخر تزيد احتمالت ا�ضتخدامها للجر الحيواني ولليد 
العاملة الم�ضتاأجرة، لأنها تظل ت�ضتفيد من ا�ضم الزوج 

و�ضبكته الجتماعية وكثيراً ما تتلقى تحويالت مالية منه 
واآخرون، 2007(.  Wanjiku(

الرئي�سية الر�سائل 

O  في جميع الزراعة،  قطاع  في  العاملة  المراأة  تواجه 
قا�ضرة  معوقات  المتباينة،  وال�ضياقات  الأقاليم 

على مدخالت  تحد من ح�ضولها  على جن�ضها 
ويالحظ وجود  والخدمات.  والأ�ضول  الإنتاج 

بالأرا�ضي  يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  فجوات 
والتعليم  الزراعية  العاملة  واليد  الحيوانية  والثروة 
والتكنولوجيا. المالية  والخدمات  الإر�ضاد  وخدمات 

O  تتوافر التي  النامية  بالبلدان  يتعلق  ما  في 
 10 من  تتراوح  ن�ضبة  الن�ضاء  تمثل  عنها،  بيانات 
حائزي  جميع  من  المائة  في   20 اإلى  المائة  في 

كبيرة  فروق  وجود  ُيخفي  هذا  كان  واإن  الأرا�ضي، 
ذاته.  الإقليم  داخل  حتى  البلدان  بين  ما  في 
ن�ضب  اأقل  لديها  توجد  التي  النامية  والبلدان 

الأرا�ضي  حائزات  من  �ضواء  حد  على  ن�ضب  واأعلى 
اأفريقيا. في  موجودة 

O  تكون ال�ضغيرة،  الحيازات  اأ�ضحاب  اأو�ضاط  في 
تتولى  معي�ضية  اأ�ضر  تديرها  التي  المزارع 

في جميع  اأ�ضغر حجمًا  اإناث  عنها  الم�ضوؤولية 
والفجوة  بيانات.  عنها  تتوافر  التي  تقريبًا  البلدان 
اأخرى  بلدان  في  ولكن  البلدان،  بع�س  في  ُتذكر  ل 

معي�ضية  اأ�ضر  تديرها  التي  المزارع  يتجاوز حجم  ل 
ن�ضف  من  يتراوح  ما  اإناث  عنها  الم�ضوؤولية  تتولى 
معي�ضية  اأ�ضر  تديرها  التي  المزارع  ثلثي حجم  اإلى 

ذكور. عنها  الم�ضوؤولية  يتولى 
O  اأ�ضغر الحيوانية  الثروة  من  المزارعات  حيازات 

في جميع  المزارعين  الرجال  من حيازات  كثيراً 
الن�ضاء  وتك�ضب  بيانات،  عنها  تتوافر  التي  البلدان 

يك�ضبه  مما  اأقل  الحيوانية  الثروة  من  من حيازاتهن 
احتمالت  كثيراً  وتقل  من حيازاتهم.  الرجال 

من  بهن،  كبيرة خا�ضة  لحيوانات  الن�ضاء  امتالك 
المفيدة كحيوانات جر. والثيران،  الما�ضية  قبيل 

O  الم�ضوؤولية اأ�ضر معي�ضية تتولى  المزارع التي تديرها 
اأداء  اأجل  اأقل من  يد عاملة  لها  تتاح  اإناث  عنها 

المعي�ضية تكون  الأ�ضر  المزرعة لأن هذه  العمل في 
اأقل من  لديها عدد  اأ�ضغر حجمًا ويكون  عادًة 

العمل ولأن  �ضن  الرا�ضدين ممن هم في  الأفراد 
المراأة تكون عليها واجبات منزلية ثقيلة وبدون 

اإنتاجًا. اأكثر  اأن�ضطة  ُتبعدها عن ممار�ضة  اأجر 
O  الجن�ضين بين  التعادل  في  تح�ضينات  التعليم  �ضهد 

الإناث حتى  تجاوز  مع  الوطني،  الم�ضتوى  على 
البلدان،  بع�س  في  الذكور  تح�ضيل  م�ضتويات 

والفتيات  الن�ضاء  زالت  ما  الأقاليم  معظم  في  ولكن 
بين  والفجوة  والفتيان.  الرجال  عن  متخلفات 
في  بالذات  التعليم حادة  في مجال  الجن�ضين 

الأ�ضر  ربات  تكون  ما  كثيراً  الريفية، حيث  المناطق 
�ضنوات  ن�ضف  من  اأقل  على  قد ح�ضلن  المعي�ضية 

الذكور. نظرائهن  عليها  التي ح�ضل  التعليم 
O  مكان كل  في  ال�ضغيرة  الحيازات  اأ�ضحاب  يواجه 

الئتمان  على  بالح�ضول  يتعلق  ما  في  معوقات 
البلدان  معظم  في  ولكن  الأخرى،  المالية  والخدمات 
الالئي  ال�ضغيرة  الحيازات  ن�ضبة �ضاحبات  اأن  نجد 

ن�ضبة  عن  تقل  ائتمان  على  الح�ضول  يمكنهن 
يتراوح  بما  الذكور  من  ال�ضغيرة  الحيازات  اأ�ضحاب 
والح�ضول  مئوية.  نقاط  اإلى 10  مئوية  نقاط   5 من 

اأ�ضول  لمراكمة  هام  اأمر  والتاأمين  الئتمان  على 
بها. ولالحتفاظ  اأخرى 

O  للمدخالت المراأة  ا�ضتخدام  احتمالت  كثيراً  تقل 
اأو  المح�ّضنة  والبذور  الأ�ضمدة  قبيل  من  الم�ضتراة 
كثير  وفي  الآلية.  والمعدات  لالأدوات  ا�ضتخدامها 

لالأ�ضمدة  المراأة  ا�ضتخدام  احتمالت  تبلغ  البلدان  من 
لالأ�ضمدة. الرجل  ا�ضتخدام  احتمالت  ن�ضف 




