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المدنية التي توؤثر على التنمية القت�ضادية للمراأة. وي�ضير 
انخفا�س ذلك الرقم الدليلي اإلى انخفا�س م�ضتويات 

التمييز الجن�ضاني. فالبلدان ذات الم�ضتويات الأقل لنعدام 
الم�ضاواة بين الجن�ضين تحقق عادًة متو�ضط غالت حبوب 
اأعلى مما تحققه البلدان ذات الم�ضتويات الأعلى لنعدام 

الم�ضاواة )ال�ضكل 16(. وبطبيعة الحال، تبيِّن العالقة 
اأي  اأن تكون ال�ضببية في  الرتباط فقط، ل ال�ضبب، ويمكن 

اأخرى، تكون عادة  اتجاه )اأو في كال التجاهين(. وبعبارة 
لدى المجتمعات الأكثر م�ضاواة زراعة اأكثر اإنتاجًا، ولكن 

اأن ت�ضاعد على الحد من انعدام  اإنتاجًا يمكن  الزراعة الأكثر 
الم�ضاواة بين الجن�ضين.

وتوؤكد البحوث التي يرد ا�ضتعرا�ضها اأدناه اأن �ضد 
الفجوة بين الجن�ضين في قطاع الزراعة يمكن اأن يح�ّضن 

اإفراز ذلك فوائد اإ�ضافية هامة عن  الإنتاجية الزراعية، مع 
طريق رفع م�ضتوى دخل المزارعات، وزيادة توافر الغذاء 

وخف�س اأ�ضعار المواد الغذائية، ورفع م�ضتويات عمالة المراأة 
والأجور الحقيقية التي تتقا�ضاها.

الأرا�ضي  قطع  غالت  اأن  كثيرة  درا�ضات  تبيِّن 
الأرا�ضي  قطع  غالت  من  اأقل  الن�ضاء  تديرها  التي 

المراأة  اأن  اإلى  يرجع  ل  وهذا  الرجال.  يديرها  التي 
حقيقة  ففي  كمزارع.  الرجل  من  اأ�ضواأ  كمزارعة 

كفاءة  تقل  ل  المراأة  اأن  م�ضتفي�ضة  اأدلة  تبيِّن  الأمر، 
نف�س  على  فح�ضب  تح�ضل  ل  ولكنها  الرجل.  عن 

عليها  ح�ضلت  ولو  عليها.  يح�ضل  التي  المدخالت 
التي  للغلة  م�ضاوية  �ضتكون  تحققها  التي  الغلة  فاإن 

اأي�ضًا  و�ضيزيد  اإنتاجها،  و�ضيزيد  الرجل،  يحققها 
عام.  بوجه  الزراعي  الإنتاج 

والعالقة بين الم�ضاواة بين الجن�ضين والإنتاجية 
الزراعية يمكن ا�ضتك�ضافها با�ضتخدام الرقم الدليلي لمنظمة 
التعاون والتنمية في الميدان القت�ضادي ب�ضاأن الموؤ�ض�ضات 
الجتماعية وانعدام الم�ضاواة بين الجن�ضين )SIGI( )منظمة 
التعاون والتنمية في الميدان القت�ضادي، 2010(. ويعك�س 

هذا الرقم الدليلي الأعراف الجتماعية والقانونية من 
قبيل حقوق الملكية والممار�ضات الزواجية والحريات 

�شد	 من	 تتحقق	 التي	 المكا�شب	 	.4
الجن�شين بين	 الفجوة	
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 Quisumbing 10  لالطالع على ا�ضتعرا�س اأكثر تف�ضياًل لهذه الموؤلفات، انظر

.)2010( Behrmanو Quisumbingو Petermanو )1996(
11  لم تحدد كل الدرا�ضات ال�ضبع والع�ضرين الفجوة في الغالت. وقدمت بع�ضها 

تقديرات ب�ضاأن مح�ضول وحيد بينما اأفادت درا�ضات اأخرى عن محا�ضيل متعددة.

والمزارعات المزارعين  اإنتاجية 

لقد حاولت درا�ضات كثيرة تقييم ما اإذا كانت اإنتاجية 
المزارعات مماثلة لإنتاجية المزارعين. وتقي�س هذه الدرا�ضات 
الإنتاجية بطرائق متنوعة، ولكن الطريقة الأكثر �ضيوعاً ت�ضتند 

اإلى الناتج لكل هكتار من الأرا�ضي، اأي اإلى الغلة. ومجرد 
مقارنة غالت مزارع الرجال ومزارع الن�ضاء يمكن اأن تك�ضف 

عن الختالف بين المجموعتين – فالن�ضاء يحققن عادًة 
غالت اأقل من الغالت التي يحققها الرجال - ولكنها ل تف�ّضر 

�ضبب ذلك. وتحاول اأي�ضاً اأكثر الدرا�ضات تعمقاً تقييم ما اإذا 
كانت هذه الختالفات ناجمة عن الختالف في ا�ضتخدام 

المدخالت، من قبيل البذور المح�ضنة والأ�ضمدة والأدوات، اأو 
ناجمة عن عوامل اأخرى من قبيل الح�ضول على خدمات 

الإر�ضاد وعلى التعليم. وتوؤكد الغالبية ال�ضاحقة من هذه 
الموؤلفات اأن المراأة ل تقل كفاءة عن الرجل واأنها �ضتحقق 

نف�س الغلة التي يحققها الرجل اإذا اأتيح لها اأن تح�ضل ب�ضكل 
متكافئ على موارد الإنتاج وعلى الخدمات.

وقد حدد بحث دقيق للموؤلفات 27 درا�ضة تقارن اإنتاجية 
المزارعين واإنتاجية المزارعات.10 وقد تناولت هذه الدرا�ضات 
طائفة وا�ضعة من البلدان )في اأفريقيا بالدرجة الأولى، ولكن 

لي�س فيها فقط(، والمحا�ضيل، والفترات الزمنية، والنظم 
الزراعية، وا�ضتخدمت مقايي�س �ضتى لالإنتاجية وللكفاءة. 

ورغم هذا التنوع، وجد معظمها اأن المزارعين يحققون غالت 
اأعلى مما تحققه المزارعات. وقد تراوحت على نطاق كبير 

الفجوات المقدرة في الغالت ولكن الكثير منها كان يدور 
حول ن�ضبة تتراوح من 20 في المائة اإلى 30 في المائة، مع 

متو�ضط قدره 25 في المائة.11   
وقد وجد معظم الدرا�ضات اأن الفروق في الغالت ُتعزى اإلى 

الفروق في م�ضتويات ا�ضتخدام المدخالت، مما ي�ضير اإلى اأن 
اإعادة تخ�ضي�س مدخالت من قطع الأرا�ضي الخا�ضة بالذكور 

اإلى قطع الأرا�ضي الخا�ضة بالإناث يمكن اأن ُيزيد من اإنتاج 
الأ�ضر المعي�ضية بوجه عام. واأظهرت درا�ضات متعددة هذا 

�ضراحًة. وبالنظر اإلى اأن هذه الموؤلفات معقدة وتكون جدلية 
في بع�س الأحيان، فاإننا نورد تلخي�ضاً لها اأدناه.

وتاأتي اإحدى اأكثر الدرا�ضات تاأثيراً في هذا الميدان من 
بوركينا فا�ضو. فقد قارن معدوها 700 4 قطعة اأر�س 

زراعية في �ضت قرى. ووجدوا اأن قطع الأرا�ضي التي 
ُت�ضيطر عليها الن�ضاء ا�ضتخدمت، با�ضتثناء عمل الن�ضاء 

اأنف�ضهن، كميات اأقل من جميع المدخالت الأخرى: عمل 

الرجال والأطفال، وعمل حيوانات الجر، والأ�ضمدة الع�ضوية 
والكيميائية. وكانت الغالت التي حققتها الن�ضاء اأقل من 

الغالت التي حققها الرجال في ما يتعلق بطائفة متنوعة 
من المحا�ضيل – كانت اإنتاجيتهن اأقل بن�ضبة قدرها 20 

في المائة في حالة الخ�ضر واأقل بن�ضبة قدرها 40 في 
المائة في حالة الذرة الرفيعة – ولكن الفارق كان يف�ضره 
كليًا ا�ضتخدامهن الأقل لمدخالت الإنتاج، الذي كان بدوره 

نتيجة لالأعراف الجتماعية القا�ضرة على الن�ضاء. وقدَّر 
معدو تلك الدرا�ضات اأن زيادة ا�ضتخدام المدخالت في قطع 
الأرا�ضي الخا�ضة بالن�ضاء يمكن اأن ُيزيد الناتج الإجمالي 

 Udry( بن�ضبة تتراوح من 10 في المائة اإلى 20 في المائة
واآخرون، 1995(. ووجد تحليل اإ�ضافي لهذه البيانات ذاتها 

اأن اإنتاج الأ�ضر المعي�ضية الإجمالي كان يمكن اأن يكون اأعلى 
بن�ضبة تقرب من 6 في المائة لو كان قد اأُعيد توزيع الموارد 

.)1996 ،Udry( في اتجاه قطع الأرا�ضي الخا�ضة بالن�ضاء
وتتيح درا�ضتان اإ�ضافيتان من بوركينا فا�ضو فهمًا 

اأعمق لهذه الق�ضايا. فقد وجدت الأولى اأن المزارعات كن 
ُينتجن قيمة مقابل كل هكتار اأقل مما كان المزارعون 

الذكور ينتجونه بن�ضبة قدرها 15 في المائة. ووجدت اأي�ضًا 
اأن المزارعات كن بحاجة اإلى م�ضورة من اأخ�ضائيات اإر�ضاد 
زراعي – ل اإلى مزيد من المدخالت فح�ضب – لكي يحققن 

غالت اأعلى، مما يوؤكد اأوجه التكامل في ما بين الطائفة 
الوا�ضعة من الأ�ضول والخدمات الالزمة لالإنتاج الزراعي 

)Bindlish وEvenson وGbetibouo، 1993(. واأعادت 
 Udry الدرا�ضة الثانية النظر في البيانات الم�ضتمدة من

)1996( وا�ضتكملتها ببيانات اأحدث عهداً تمثل البلد باأكمله. 
ووجدت اأن الأ�ضر المعي�ضية الموجودة في مناطق اإنتاج اأقل 

مواتاة اأو في مناطق تعاني من الجفاف كانت تخ�ض�س 
عادًة الموارد بين قطع الأرا�ضي التي يديرها الذكور وقطع 
الأرا�ضي التي تديرها الإناث تخ�ضي�ضًا اأكثر كفاءة مقارنًة 

بالأ�ضر المعي�ضية الموجودة في مناطق اأكثر مواتاة، ربما 
لأن المخاطر المرتبطة بعدم الكفاءة كانت اأعلى بالن�ضبة لها 

.)2008 ،Akresh(
ووجدت بحوث اأُجريت في الأرا�ضي المرتفعة الإثيوبية 
اأن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث كان 
اإنتاجها اأقل بن�ضبة قدرها 35 في المائة لكل هكتار، من 

حيث القيمة، مقارنًة بالأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية 
عنها ذكور ولكن الفروق كانت ترجع اإلى اأن م�ضتويات 

ا�ضتخدام المزارعات للمدخالت كان اأقل وكذلك كان 
ح�ضولهن على خدمات الإر�ضاد اأقل )Tiruneh واآخرون، 

2001(. وفي الإقليم نف�ضه، ُوجد اأن غالت ال�ضعير وحبوب 
اأخرى كانت اأعلى بن�ضبة قدرها 50 في المائة في حالة 

المزارع التي يديرها الرجال لأن المزارع التي كانت تديرها 
اأ�ضر معي�ضية تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث كان لديها ن�ضف 
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12  لم يتمكن بع�س  الدرا�ضات من اأن يبرر تبريراً كاماًل الفروق في 

الغالت بين المزارعين والمزارعات لأن هذه الدرا�ضات لم تاأخذ في 
Za-(  العتبار جميع ما تواجهه المراأة من فجوات في ما يتعلق بالموارد

   Lilja2009[، و[ Channingو Uaieneو ،]2006[ Christyو Mabayeو vale
.)]1998[ Dialloو Randolphو

اليد العاملة الذكرية فقط واأقل من ثلث مقدار قوة حيوانات 
.)2001 ،Penderو Shiferawو Holden( الجر

وُوجد اأن الن�ضاء في غانا كن متعادلت في الكفاءة 
مع الرجال في اإنتاج الذرة والكا�ضافا، ولكنهن كن يحققن 

غالت اأقل ويح�ضلن على اأرباح اأقل لأنه لم يكن باإمكانهن 
 .)2008 ،Udryو Goldstein( الحفاظ على خ�ضوبة اأر�ضهن

والأ�ضخا�س الذين يكونون في و�ضع غير مواٍت في ال�ضبكات 
الجتماعية وال�ضيا�ضية لقراهم – مثل كثيرات من ربات الأ�ضر 
المعي�ضية – من الأرجح اأن يفقدوا ملكية اأرا�ضيهم اإذا تركوها 

بال زرع، ومن ثم فاإنهم يبقون عادًة اأرا�ضيهم مزروعة 
 Goldstein( با�ضتمرار، مما يوؤدي اإلى تحات خ�ضوبة التربة
وUdry، 2008(. وتوؤكد اأي�ضًا درا�ضات متعددة من غانا اأن 

منتجي الكاكاو الذكور والإناث يحققون نف�س الغالت عندما 
 ،Otsukaو Quisumbing( يت�ضاوى ا�ضتخدامهم للمدخالت

.)2009 ،Vigneriو Hill 2001ب؛
ويحقق الرجال الذين ينتجون الذرة والفا�ضوليا واللوبيا 

البلدية في كينيا قيمة اإجمالية اأعلى لإنتاجهم لكل هكتار 
مقارنًة بالن�ضاء، ولكن الفارق ُيعزى اإلى الفروق في ا�ضتخدام 

المدخالت )Saito وMekonnen وSpurling، 1994(. وفي 
غرب كينيا، ُوجد اأن الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية 

عنها اإناث تقل غالتها بن�ضبة قدرها 23 في المائة عن 
غالت الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور، 

ولكن الفرق كان ناجمًا عن اأن الح�ضول على الأر�س كان 
 Alene( م�ضمونًا بدرجة اأقل واأن م�ضتويات التعليم كانت اأقل

واآخرون، 2008(. وكانت درا�ضة اأ�ضبق للمزارعين ذوي 
الحيازات ال�ضغيرة في غرب كينيا قد وجدت اأن غالت الذرة 

التي تحققها الن�ضاء كانت اأقل بن�ضبة قدرها 16 في المائة 
من الغالت التي كان الرجال يحققونها، وكان هذا يرجع 

بدرجة كبيرة اإلى ا�ضتخدامهن كميات من الأ�ضمدة اأقل كثيراً 
.)1990 ،Ongaro(

ووجدت درا�ضة في مالوي تمثل البلد باأكمله اأن غالت 
الذرة كانت اأعلى بن�ضبة تتراوح من 12 في المائة اإلى 19 

في المائة في قطع الأرا�ضي الخا�ضة بالرجال، ولكن عندما 
اأُعطيت الن�ضاء نف�س م�ضتوى الأ�ضمدة من اأجل ا�ضتخدامها في 

قطع اأرا�ٍس تجريبية فاإنهن حققن نف�س الغالت التي كان 
.)2002 ،Bensonو Sakalaو Gilbert( الرجال يحققونها
ويتوافر قدر كبير من الأدلة من وليات متعددة في 
نيجيريا، وفي ما يتعلق بطائفة وا�ضعة من المحا�ضيل. 
اأن المزارعين والمزارعات الذين  اأويو، ُوجد  ففي ولية 

يزرعون الذرة والبطاطا والكا�ضافا والخ�ضر والبقول 
كانوا متعادلين في الإنتاجية )Adeleke واآخرون، 

اأو�ضون، كانت الإناث الالئي ينتجن  2008(. وفي ولية 
اأقل بن�ضبة قدرها 66 في المائة مما  الأرز يحققن غالت 

اإلى  يحققه المزارعون الذكور ولكن الفارق كان يعزى 

 ،Fajuyigbeو Oladeebo( الفروق في ا�ضتخدام المدخالت
اأوندو واأوغون، كانت المزارعات  2007(. كذلك، في وليتي 

الالئي يزرعن الكا�ضافا على نطاق �ضغير يحققن غالت 
اأقل وعائدات اأقل مما يحققه نظرائهن الذكور لأنهن كن 

ي�ضتخدمن مدخالت اأقل وي�ضترين مدخالت ذات نوعية اأقل 
.)2006 ،Adeotiو Timothy( اأعلى  اأو ذات �ضعر 

وتوؤيد اأي�ضًا درا�ضات اإ�ضافية في اأفريقيا جنوب 
                   Bisseleuaو Kumase( ال�ضحراء الكبرى من الكاميرون

 Kinkingninhoun-Mêdagbé( وبنن ،)2008 ،Klasenو
 ،)1997 ،Djatoو Adesina( وكوت ديفوار ،)واآخرون، 2010

وزمبابوي )Horrell وKrishnan، 2009( تاأييداً �ضاحقًا 
ال�ضتنتاج الذي موؤداه اأن الفروق في الغالت الزراعية بين 

الرجال والن�ضاء تنجم في المقام الأول عن الفروق في 
الح�ضول على الموارد وخدمات الإر�ضاد.12 

احتمالت  لأن  ن�ضبيًا  نادرة  اأخرى  اأقاليم  من  والأدلة 
الجن�س  الأقاليم ح�ضب  تلك  في  الزراعة  عمليات  ف�ضل 

ولكن  اأفريقيا،  في حالة  ذلك  احتمالت حدوث  من  اأقل 
المزارعات  اأن  ا�ضتنتاج  عمومًا  توؤيد  المتاحة  الدرا�ضات 

الذكور.  نظرائهن  مع  الكفاءة  في  الأقل  على  يتعادلن 
في   اإناث  تديرها  التي  المزارع  تنتج  المثال،  �ضبيل  فعلى 
التي  المزارع  تنتجه  مما  اأقل  الواحد  للهكتار  قيمة  نيبال 
اإلى  تقريبًا  ترجع جميعها  الفروق  ولكن  الذكور،  يديرها 

والمزارع   .)2008  ،Thapa( اأقل  ا�ضتخدامهن مدخالت 
في  الأقل  على  تتعادل  ال�ضين  في  اإناث  تديرها  التي 

لبيانات  وفقًا  وذلك  رجال،  يديرها  التي  تلك  مع  ربحيتها 
 deو  Zhang( ال�ضيني  الوطني  الريفي  الم�ضح  من  م�ضتمدة 

.)2004 ،Rozelleو  Brauw

ويقارن بع�س الدرا�ضات اإنتاجية العمل ل الغالت، ولكن 
النتائج تت�ضق مع ال�ضتنتاج الذي مفاده اأن الفروق في 

الغالت تنجم عن الفروق في ا�ضتخدام المدخالت. فاإنتاجية 
عمل العامالت في المزارع في بنغالدي�س تكون مماثلة 

لإنتاجية العاملين الذكور عندما يكون ا�ضتخدام المدخالت 
متماثاًل )Rahman، 2010(. ودرا�ضات اإنتاجية العمل 

 Flemingو Hasnah( المتعلقة بنخيل الزيت في اإندوني�ضيا
 ،)2010 ،Shieldsو Aly( والأرز في نيبال ،)2004 ،Coelliو

والخ�ضر في تركيا )Bozoglu وCeyhan، 2007( تبّين 
جميعها اأن عمل الإناث يتعادل على الأقل في اإنتاجيته 

مع عمل الذكور عندما توؤخذ في العتبار الفروق في الري 
ونوع البذور الم�ضتخدمة.
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13  تتوافر بيانات عن ن�ضبة حائزات الأرا�ضي الزراعية في ما يتعلق باثنين 

وخم�ضين بلداً. وتبداأ منهجية ح�ضاب المكا�ضب المحتملة بتحديد كمية الناتج 
Q = Y*A. وبعد ذلك،   ،)A( م�ضروبة في الم�ضاحة )Y( باعتباره الغلة  )Q(
في ما يتعلق ب�ضيناريو فجوة الإنتاجية البالغة 20 في المائة، افتر�س اأن 

غالت المزارعات تمثل ن�ضبة قدرها 80 في المائة فقط من غالت الرجال، اأي 
اأن Yf = 0.8*Ym. )وي�ضير الحرفان f وm المكتوبان في الأ�ضفل اإلى الإناث 

 Q = Yf *P*A + على اأ�ضا�س اأن  Q=Y*A والذكور، على الترتيب.( واكتب الآن
Ym*)1-P(*A، حيث p هي ح�ضة الأرا�ضي التي تزرعها مزارعات. وقم بحل 

 .Yf للتو�ضل اإلى Yf = 0.8*Ym ثم ا�ضتخدم Ym هذه الم�ضاألة في ما يتعلق بـ
وبافترا�س �ضد الفجوة بين الجن�ضين من حيث اأ�ضول الإنتاج، اجعل Yf م�ضاوية 

.Q* وتو�ضل اإلى الم�ضتوى الجديد لكمية الناتج، اأي Ym لـ
14   تتوافر بيانات عن ن�ضبة �ضاحبات الحيازات الزراعية وكذلك عن عدد 

ناق�ضي التغذية في ما يتعلق بـ 34 بلداً.

من  التي تتحقق  الإنتاج  مكا�سب 
الجن�سين بين  الفجوة  �سد 

لو ت�ضنى التغلب على الفروق الجن�ضانية في ا�ضتخدام 
المدخالت ولو ت�ضنى للمزارعات اأن يحققن نف�س الغالت 
التي يحققها المزارعون الذكور، فاإن الأدلة ت�ضير اإلى اأن 

مكا�ضب الإنتاج التي تتحقق من ذلك يمكن اأن تكون كبيرة. 
ول يمكن ح�ضاب المكا�ضب المحتملة ح�ضابًا دقيقًا لأن 

البيانات ال�ضرورية غير متوفرة؛ ومع ذلك، يمكن تقدير 
نطاق معقول ا�ضتناداً اإلى فجوات الغالت المحددة في 

الدرا�ضات التي نوق�ضت اأعاله ومقدار الأر�س الزراعية التي 
تديرها الن�ضاء.

وكما ُذكر اأعاله، توفر درا�ضات فجوة الغالت بين المزارعين 
والمزارعات تقديرات تتراوح من ن�ضبة تبلغ 20 في المائة اإلى 
ن�ضبة تبلغ 30 في المائة، ومعظم هذه الدرا�ضات يعزو الفارق 

اإلى اأن م�ضتويات ا�ضتخدام المزارعات للمدخالت تكون اأقل. 
ومع اأن معظم هذه الدرا�ضات يتعلق باأفريقيا جنوب ال�ضحراء 

الكبرى، فقد جرى توثيق فجوات مماثلة في المدخالت في ما 
يتعلق بجميع الأقاليم في الف�ضل 3. ولذا، من المعقول افترا�س 

وجود نطاق مماثل من فجوات الغالت في اأقاليم اأخرى. و�ضد 
فجوة المدخالت في الأر�س الزراعية التي تحوزها الن�ضاء 
يمكن اأن يزيد غالت اأر�ضهن اإلى الم�ضتويات التي يحققها 

الرجال. وهذا معناه حدوث زيادة في الإنتاج تتراوح من 20 
في المائة اإلى 30 في المائة في اأر�ضهن، وحدوث زيادات على 
الم�ضتوى الوطني تتنا�ضب مع مقدار الأرا�ضي التي ت�ضيطر عليها 

الن�ضاء. وهذا من �ضاأنه اأن يوؤدي اإلى زيادة الناتج الزراعي 
في البلدان النامية التي تتوافر بيانات عنها بمتو�ضط يتراوح 

من 2.5 في المائة اإلى 4 في المائة.13 وبافترا�س اأن فجوات 
المدخالت والغالت تعبر اأي�ضاً عن بلدان نامية اأخرى، فاإن هذا 

معناه زيادات عالمية مماثلة الحجم.
وبطبيعة الحال، ت�ضتند زيادات الإنتاج المحتملة 

المح�ضوبة بهذه الطريقة اإلى التوزيع الحالي لالأرا�ضي واإلى 
وجود فجوة مطبقة في الغالت تتراوح من 20 في المائة 

اإلى 30 في المائة وهذا معناه اأن البلدان التي ت�ضيطر فيها 
الن�ضاء على مزيد من الأرا�ضي �ضيطرة متنا�ضبة يمكن اأن 

تحقق اأكبر الزيادات المحتملة. ومع ذلك قد تكون الفجوة 
بين الجن�ضين بوجه عام في ما يتعلق بالح�ضول على 

الموارد الزراعية اأو�ضع حيثما كانت الن�ضاء ي�ضيطرن على 
اأرا�ٍس اأقل. و�ضتكون المكا�ضب الفعلية التي تتحقق من �ضد 

الفجوة بين الجن�ضين في ما يتعلق بالح�ضول على الموارد 
اأكبر في البلدان التي تكون فيها تلك الفجوة اأو�ضع. وزيادة 
ح�ضول الن�ضاء على اأرا�ٍس وكذلك على المدخالت التكميلية 

من �ضاأنها في تلك الحالة اأن تحقق فوائد اجتماعية – 
اقت�ضادية اأو�ضع نطاقًا من تلك التي يعبر عنها هذا التحليل.

ومن المعترف به اأن هذا النهج يوفر تقديرات تقريبية 
اإلى حد كبير، ولكن هذه التقديرات ت�ضير اإلى اأن �ضد فجوة 
الإنتاجية بين الجن�ضين يمكن اأن يوؤدي اإلى زيادة الناتج 

الزراعي في العالم النامي زيادة كبيرة. وزيادة الإنتاج �ضتعني 
اأي�ضاً زيادة توافر الأغذية وحدوث انخفا�ضات في نق�س 

التغذية. والمنهجية المعيارية التي ت�ضتخدمها منظمة الأغذية 
والزراعة لتقدير عدد الأ�ضخا�س ناق�ضي التغذية تح�ضب متو�ضط 

الإمدادات اليومية من الطاقة الغذائية المتاحة لال�ضتهالك في 
كل بلد وتطّبق معايير خا�ضة بكل بلد على حدة في ما يتعلق 
بتوزيع تلك الإمدادات وعتبات لالحتياجات الدنيا الفردية من 

الطاقة )انظر منظمة الأغذية والزراعة، 2002، لالطالع على 
تفا�ضيل(. وُيعتبر الأ�ضخا�س الذين ل ي�ضلون اإلى هذه العتبة 

الدنيا ناق�ضي تغذية ب�ضكل مزمن. ويمثل الإنتاج المحلي 
لالأغذية مكوناً رئي�ضياً من مكونات اإمدادات الطاقة الغذائية، 
ومن ثم – بافترا�س ا�ضتهالك الناتج الإ�ضافي الذي يتحقق 

من �ضد الفجوة بين الجن�ضين محلياً – فاإن �ضد فجوة الغالت 
بين الجن�ضين يمكن اأن يكون له اأثر مبا�ضر على خف�س عدد 

الأ�ضخا�س ناق�ضي التغذية.
واإدراج الزيادات المحتملة في الناتج المح�ضوبة اأعاله 

�ضمن معادلة تقدير عدد ناق�ضي التغذية يوفر تقديراً كميًا 
تقريبيًا للكيفية التي يمكن بها اأن ي�ضاهم �ضد الفجوة بين 

الجن�ضين في الزراعة في الحد من الجوع. فاإذا تم �ضد فجوات 
في الغالت تتراوح من 20 في المائة اإلى 30 في المائة 

وزاد الإنتاج المحلي بن�ضبة تتراوح من 2.5 في المائة اإلى 
4 في المائة، فاإن عدد ناق�ضي التغذية في البلدان التي 

تتوافر بيانات عنها يمكن اأن ينخف�س بن�ضبة تتراوح من 
12 في المائة اإلى 17 في المائة.14 ويقّدر اأن 925 مليون 

�ضخ�س في العالم كانوا ناق�ضي التغذية في �ضنة 2010، 
كان 906 ماليين منهم موجودين في بلدان نامية )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2010ز(. ولذا فاإن الزيادات بهذا الحجم 
تعادل انخفا�س عدد الأ�ضخا�س الذين يعانون من الجوع 

بما يتراوح من 100 مليون �ضخ�س اإلى 150 مليون �ضخ�س. 
وفي البلدان التي يكون الجوع فيها اأو�ضع انت�ضاراً وتلعب 

المراأة دوراً رئي�ضيًا في القطاع الزراعي قد تكون النخفا�ضات 
الن�ضبية اأكبر حتى من ذلك.



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 43المراأة	

 Deolalikarو Behrman 15   ت�ضمل الدرا�ضات الهامة في هذا الميدان درا�ضات

           ،)1992( Petersو Kennedyو ،)1989( Wolfeو Behrmanو ،)1988(
 Thomas1995(، و( Haddadو Hoddinottو ،)1994( Haddadو Kennedyو

  Maluccioو Quisumbing2000(، و( Katzو ،)1999( Haddadو ،)1997(
.)2005( Dossو ،)2003( ،واآخرون Smithو ،)2000(

 ،)1999( Gattiو Dollar 16   ت�ضمل الدرا�ضات الهامة في هذا الميدان درا�ضات

 Kalaitzidakis2002(، و( Owenو Lorgellyو Knowlesو ،)2002( Klasenو
.)2009( Lamannaو Klasenو ،)2003( Lagerlöfو ،)واآخرون، )2002

وزيادات الناتج المحتملة هذه �ضتكون فح�ضب هي التاأثير 
الأول المبا�ضر. وبمرور الوقت، �ضتكون لالإنتاجية الأعلى اآثار 

اإ�ضافية من قبيل زيادة طلب المزارعين على اليد العاملة 
وعلى ال�ضلع والخدمات المنتجة محليًا )Hayami واآخرون، 

1978؛ ومنظمة الأغذية والزراعة، 2004(. ويمكن اأن ي�ضفر 
الناتج الإ�ضافي عن انخفا�س اأ�ضعار ال�ضلع، تبعًا لتجاوب 
الطلب ولدرجة النفتاح التجاري. وغالبية الأ�ضر المعي�ضية 
في البلدان النامية، بما في ذلك في المناطق الريفية، هي 

م�ضترية �ضافية لالأغذية و�ضت�ضتفيد من حدوث انخفا�س في 
اأ�ضعار الأغذية الأ�ضا�ضية. ومن الناحية الأخرى قد يعاني 

دخل المزرعة، اإل اإذا اأ�ضبحت الأ�ضواق متطورة بدرجة كافية 
بحيث ت�ضتطيع اأن تتعامل مع الإمدادات الإ�ضافية.

الفوائد الجتماعية والقت�سادية الأخرى 
التي تتحقق من �سد الفجوة بين الجن�سين

�ضد  �ضاأن  من  والدخل،  الإنتاج  في  الزيادات  اإلى  اإ�ضافة 
فوائد  يحقق  اأن  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضين  بين  الفجوة 

لح�ضول  بتعزيزه  نطاقًا  اأو�ضع  واقت�ضادية  اجتماعية 
تلك  على  و�ضيطرتها  ودخل  موارد  على  مبا�ضرًة  المراأة 

واآ�ضيا  اأفريقيا  من  اأدلة  وتبيِّن  الدخل.  وذلك  الموارد 
مكانة  تكون  عندما  ت�ضتفيد  العائلة  اأن  الالتينية  واأمريكا 
المعي�ضية.  الأ�ضرة  داخل  اأكبر  نفوذها  ويكون  اأكبر  المراأة 
اأقوى  موقفًا  تمنحها  الدخل  على  المراأة  �ضيطرة  وزيادة 

المتعلقة  القت�ضادية  القرارات  ب�ضاأن  الم�ضاومة  من حيث 
نفوذ  يزيد  وعندما  والإنتاج.  وال�ضتثمار  بال�ضتهالك 

تخ�ض�س  اأ�ضرتها  فاإن  القت�ضادية  القرارات  على  المراأة 
ومالب�س  والتعليم  وال�ضحة  للغذاء  الدخل  من  مزيداً 

�ضبكات  برامج  الآن  وت�ضتهدف  وتغذيتهم.15  الأطفال 
تحديداً  المراأة  البلدان  من  كثير  في  الجتماعية  الأمان 

.)8 )الإطار  الأ�ضباب  لهذه 
المراأة  دخل  الدرا�ضات  من  كبير  عدد  ربط  وقد 

ن  بتح�ضُّ الأ�ضرة  داخل  الم�ضاومة  على  قدرتها  وزيادة 
النواتج  على  بدوره  يوؤثر  الذي  للطفل،  التغذوي  الو�ضع 

واآخرون،   Smith( التعليمي  والتح�ضيل  ال�ضحية 
اأولى  بع�س  الفلبين  من  اأدلة  وفرت  وقد   .)2003
الأ�ضرة  دخل  ن�ضبة  زيادة  اأن  تبين  التي  البيانات 

اإيجابية  م�ضاهمة  ت�ضاهم  الأم  تك�ضبه  الذي  المعي�ضية 
لالأغذية  المعي�ضية  الأ�ضرة  ا�ضتهالك  في  وكبيرة 

البرازيل،  من  اأدلة  هذا  وعززت   .)1991  ،Garcia(
النواتج  موؤ�ضرات  على  تاأثير  له  الأم  دخل  اأن  اأظهرت 

اإنفاق  واأن  الأب  دخل  تاأثير  من  اأكبر  لالأطفال  التغذوية 
المعي�ضية  الأ�ضرة  وخدمات  وال�ضحة  التعليم  على  المراأة 

وفي   .)1997  ،Thomas( الرجل  اإنفاق  من  كثيراً  اأكبر 
اأثر  اأن  نجد  المك�ضيك،  في  الممتدة  المعي�ضية  الأ�ضر 
لالأطفال  التغذوية  الحالة  على  الأ�ضرة  دخل  زيادة 

الذي  الدخل  ولرتفاع  الدخل؛  يك�ضب  من  على  يتوقف 
الأم  ل   – المعي�ضية  الأ�ضرة  في  اأنثى  لأي  يتحقق 
الأطفال،  تغذية  على  كبيرة  اإيجابية  اآثار   – فقط 

دخاًل  يك�ضبون  الذين  الذكور  على  ذلك  ي�ضدق  ل  بينما 
من  عهداً  اأحدث  اأدلة  وتوؤكد   .)2005  ،Djebbari(

على   – الرجل  ل   – المراأة  ح�ضول  زيادة  اأن  مالوي 
الأ�ضرة  نفقات  مجموع  زيادة  اإلى  توؤدي  الئتمان 

للطفلة  الغذائي  الأمن  وتح�ضن  الغذاء  على  المعي�ضية 
Guha-و  Hazarika( الطويل  المدى  في  ال�ضغيرة 

.)2008  ،Khasnobis

للغاية  �ضديداً  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام  وكون 
على  جزئيًا  تف�ضير،  تقديم  على  ي�ضاعد  اآ�ضيا  جنوب  في 

تلك  في  الأطفال  تغذية  �ضوء  معدلت  لكون  الأقل، 
اأفريقيا  في  الموجودة  المعدلت  �ضعف  تبلغ  المنطقة 

 .)2003 واآخرون،   Smith( الكبرى  ال�ضحراء  جنوب 
منطقة  تفوق  من  الرغم  وعلى  الأمر،  حقيقة  وفي 

من  الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  على  اآ�ضيا  جنوب 
الغذائية  والإمدادات  والديمقراطية  القومي  الدخل  حيث 

تعاني  زالت  ما  فاإنها  والتعليم  ال�ضحية  والخدمات 
“اللغز  باأنه  هذا  ُو�ضف  وقد  الأطفال.  تغذية  �ضوء  من 

وال�ضحة  المراأة  مكانة  اأن  يتبين  حيث  الآ�ضيوي”، 
يتعلق  ما  في  الأ�ضا�ضية  العوامل  هي  والتح�ضر 

وتوؤكد  لالأطفال.  التغذوية  الحالة  في  الفجوة  بت�ضييق 
التغذوية  الحالة  اأن  بنغالدي�س  من  العهد  حديثة  اأدلة 

الأ�ضر  في  اأف�ضل  تكون  الطويل  المدى  على  لالأطفال 
اأكبر  بدرجة  نة  ممكَّ المراأة  فيها  تكون  التي  المعي�ضية 

.)2010 واآخرون،   Bhagowalia(
يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  وتح�ضين 

يح�ّضن  ل  الأ�ضول  وعائدات  الفر�س  على  بالح�ضول 
يمكن  بل  والتعليم،  وال�ضحة  التغذية  نواتج  فح�ضب 

النمو  على  طويلة  مدة  ي�ضتمر  اأثر  له  يكون  اأن  اأي�ضًا 
في  الب�ضري  المال  راأ�س  م�ضتوى  برفعه  القت�ضادي 

التنمية  يحفز  الجن�ضين  بين  الفجوة  ف�ضد  المجتمع.16 
اأثر  خالل  من  كبير  حد  اإلى  يتحقق  وذلك  القت�ضادية، 
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اإن برامج التحويالت ال�ضرطية هي نوع من برامج �ضبكات 
الأمان يجري فيها تحويل نقود اأو ا�ضتحقاقات نوعية 

اإلى الأ�ضر المعي�ضية الفقيرة عمومًا ب�ضرط اأن تقوم الأ�ضرة 
المعي�ضية باأنواع معينة من ال�ضتثمار في راأ�س المال 

الب�ضري ل�ضالح اأطفالها. وكثيراً ما تكون المراأة هي 
الم�ضتهدفة كمتلقية لهذه المدفوعات لأن الأدلة تبين اأنها 

من الأرجح، مقارنة بالرجل، اأن تعطي الأولوية لتغذية 
الأطفال. واأنواع ال�ضتثمارات التي يجري بحثها عمومًا 

هي ال�ضتثمارات في ال�ضحة – اأي الرعاية ال�ضحية 
اأو التردد على  قبل الولدة وبعدها، والفحو�س ال�ضحية 
العيادات ال�ضحية – وفي التعليم – الذي ُيقا�س عمومًا 

بمعدلت القيد والنتظام. وقد اكت�ضبت ب�ضرعة برامج 
التحويالت ال�ضرطية �ضعبية في العالم النامي. وبدءاً من 

برنامج Oportunidades )الذي كان يعرف �ضابقًا با�ضم  
PROGRESA – وهو برنامج التعليم وال�ضحة والتغذية( 

في �ضنة 1997، حدث تو�ضع على نطاق العالم في هذه 
البرامج، بحيث يوجد لدى جميع الأقاليم النامية برنامج 

ما للتحويالت ال�ضرطية، واإن كانت هذه البرامج اأكثر 
�ضيوعًا في اأمريكا الالتينية.

بطريقة  ال�ضرطية  التحويالت  برامج  ا�ضتخدام  ويمكن 
الإن�ضاف  انعدام  لأوجه  للت�ضدي  مبا�ضرة  وغير  مبا�ضرة 

خا�ضة  برامج  ب�ضعة  وبا�ضتثناء  الجن�ضين.  بين 
الم�ضتفيدات  هن  الأمهات  اأن  نجد  الثانوية،  بالمدار�س 

هذا  وي�ضتند  البرامج.  تلك  من  العظمى  الغالبية  في 
عادًة  تنفق  الأ�ضر  اأن  على  الدامغ  الدليل  اإلى  الختيار 
اأطفالها  وتغذية  تعليم  على  ميزانيتها  من  اأكبر  ن�ضبة 
ن�ضبة  على  والأم  المراأة  ت�ضيطر  عندما  رفاههم  و/اأو 

تقييمات  واأكدت  المعي�ضية.  الأ�ضرة  دخل  من  اأكبر 
الذي  الأثر  اأن  ال�ضرطية  التحويالت  لبرامج  لحقة 

يتجاوز  النفاق  اأنماط  على  ذلك  جراء  من  يتحقق 
تنفق  بحيث  الدخل،  على  للتحويالت  الب�ضيط  التاأثير 

اأكبر  ن�ضبة  التحويالت  تلك  تتلقى  التي  المعي�ضية  الأ�ضر 
 )2008  ،Roseroو  Schady( الغذاء  على  دخلها  من 

اأكبر  بدرجة  المغذي  الغذاء  على  ن�ضبيًا  اأكبر  ون�ضبة 
.)2008  ،Vakisو  Schadyو  Macours(

تكمن  هامة،  فهي  ذلك  ومع  �ضمنية،  فكرة  وثمة 
اإلى  التحويالت  بتوجيه  اأنه  هي  البرامج  هذه  وراء 

على  المراأة  قدرة  تعزز  التحويالت  هذه  فاإن  الأمهات 
الأ�ضرة  داخل  القرارات  اتخاذ  عملية  في  الم�ضاومة 

التحويالت  برامج  بع�س  اأي�ضًا  وي�ضتهدف  المعي�ضية. 
بين  الم�ضاواة  انعدام  ناجحًا  ا�ضتهدافًا  ال�ضرطية 

توجد  وباك�ضتان،  بنغالدي�س  ففي  مبا�ضرًة.  الجن�ضين 
بالتعليم  البنات  التحاق  بم�ضتويات  للنهو�س  برامج 

المدار�س  م�ضاعدة  م�ضروع  يقدم  بنغالدي�س،  ففي  العام. 
الالئي  للفتيات  مالية  منحة  بالإناث  الخا�ضة  الثانوية 

لكي  �ضنة   18 اإلى  �ضنة   11 من  اأعمارهن  تتراوح 
برنامج  يقدم  بينما  الثانوية،  المدار�س  في  ينتظمن 

بباك�ضتان  البنجاب  ولية  في  التعليم  قطاع  اإ�ضالح 
من  اأعمارهن  تتراوح  الالئي  للبنات  درا�ضية”  “منحًا 

المدار�س.  في  ينتظمن  لكي  �ضنة   14 اإلى  �ضنوات   10
زيادة  في  كبيراً  نجاحًا  البرنامجين  كال  حقق  وقد 
 Funtaو  Pittو  Khandker يقدر  اإذ  القيد:  معدلت 

الثانوية  المدار�س  م�ضاعدة  م�ضروع  اأن   )2003(
الفتيات  قيد  معدلت  زيادة  اإلى  اأدى  بالإناث  الخا�ضة 

اإ�ضالح  برنامج  اأدى  بينما  مئوية،  نقطة   12 بمقدار 
تلك  زيادة  اإلى  البنجاب  ولية  في  التعليم  قطاع 

لتقييم  وفقًا  وذلك  مئوية،  نقطة   11 بمقدار  المعدلت 
.)2010(  Parajuliو  Chaudhury اأجراه 

8 الإطار 
توجيه مدفوعات التحويالت اإلى المراأة تحقيقًا لفوائد اجتماعية

وتكوين  الأطفال  ووفيات  الخ�ضوبة  على  الإناث  تعليم 
انخفا�س  ويوؤدي  المقبل.  الجيل  في  الب�ضري  المال  راأ�س 

اأ�ضماه  ما  اإلى  ال�ضنوات،  بع�س  بعد  الخ�ضوبة،  معدلت 
الديمغرافية”.  “الهبة   )1998(  Williamsonو  Bloom

ب�ضرعة  عددهم  �ضيزيد  العمل  �ضن  في  هم  ممن  فال�ضكان 
يقلل  مما  ال�ضكان،  بقية  بها  تزيد  التي  ال�ضرعة  من  اأكبر 

ن�ضيب  على  بذلك  بالفائدة  ويعود  الإعالة  معدلت  من 
النمو. من  الفرد 

في  الجن�ضين  بين  الفجوة  اإزالة  اأن  اأي�ضًا  و�ضحيح 
زيادة  اإلى  توؤدي  الفر�س  على  بالح�ضول  يتعلق  ما 

مرة  �ضاأنه  من  اأمر  وهو  المتاحة  المهارات  مجموعة 

ما  في  بالت�ضاوي  موزعة  المهارات  اأن  بافترا�س  اأخرى، 
راأ�س  م�ضتوى  زيادة  اإلى  يوؤدي  اأن  والن�ضاء،  الرجال  بين 

العاملين.  ال�ضكان  �ضفوف  في  المتاح  الب�ضري  المال 
المعتادة  الق�ضور  اأوجه  من  هذه  النمو  درا�ضات  وتعاني 

ومن  ال�ضببية،  اتجاه  تحديد  الم�ضتحيل  من  اأنه  وهي: 
دفع  اإلى  النمو  معدل  ارتفاع  يوؤدي  اأن  اأي�ضًا  المحتمل 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام  من  الحد  اإلى  البلدان 
�ضحيحًا  يظل  ذلك،  ومع  اقت�ضاديًا.  المراأة  بتمكين 

بالفر�س  يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  اأن 
النمو  يعزز  اأن  �ضاأنه  من  العمالة  وفر�س  التعليمية 

الأجل. الطويل 
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O  مع الكفاءة  في  تمامًا  يتعادلن  المزارعات 
على  ي�ضيطرن  لأنهن  اأقل  ينتجن  ولكنهن  المزارعين 

اأقل، وح�ضولهن  اأقل، وي�ضتخدمن مدخالت  اأر�ٍس 
اأقل. الإر�ضاد  قبيل خدمات  من  هامة  على خدمات 

O  ما في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  �ضاأن  من 
والخدمات  الإنتاج  موارد  على  بالح�ضول  يتعلق 

لدى  الإنتاجية  اإمكانات  يطلق  اأن  وا�ضتخدامها 
زيادة  الناتج  زيادة  اإلى  يوؤدي  اأن  ويمكن  المراأة 

يوؤدي  اأن  يمكن  الجن�ضين  بين  الفجوة  ف�ضد  كبيرة. 
بن�ضبة  النامي  العالم  في  الزراعي  الناتج  زيادة  اإلى 

في  المائة،  في   4 اإلى  المائة  في   2.5 من  تتراوح 
التي  البلدان  في  اأكبر  زيادات  تحقيق  مع  المتو�ضط، 

الزراعة  قطاع  في  �ضلوعًا  اأكثر  المراأة  فيها  تكون 
اأو�ضع. الجن�ضين  بين  الفجوة  فيها  وتكون 

O  بهذا الزراعي  الإنتاج  زيادة  توؤدي  اأن  يمكن 
بن�ضبة  التغذية  ناق�ضي  عدد  خف�س  اإلى  الحجم 
المائة،  في   17 اإلى  المائة  في   12 من  تتراوح 

تحقيق  نحو  التقدم  من  كبير  قدر  اإحراز  و�ضتعني 
ي�ضلط  وهذا  لالألفية.  جيم   1 الإنمائي  الهدف 

على  العمل  بين  الموجودة  التاآزرات  على  ال�ضوء 
الفقر  من  والحد  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  تحقيق 

والجوع. المدقع 
O  اإ�ضافي دخل  على  المراأة  ت�ضيطر  عندما 

و�ضحتهم  اأطفالها  غذاء  على  منه  تنفق  فاإنها 
ذلك.  الرجل  يفعل  مما  اأكثر  وتعليمهم  ومالب�ضهم 

المبا�ضر  الرفاه  على  اإيجابية  انعكا�ضات  ولهذا 
الطويل  الب�ضري  المال  راأ�س  تكوين  على  وكذلك 

ن  تح�ضُّ خالل  من  القت�ضادي  النمو  وعلى  الأجل 
والتعليم. والتغذية  بال�ضحة  المتعلقة  النواتج 




