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17  ي�ضتند هذا الق�ضم اإلى تقرير منظمة الأغذية والزراعة 2010ح، الذي يقدم 

ا�ضتعرا�ضًا م�ضتفي�ضًا للموؤلفات ذات ال�ضلة. وتت�ضمن الدرا�ضات الهامة في 
Lastarria-2003(، و( Agarwalو ،)1994( Agarwal هذا الميدان درا�ضات

              Deere2003(، و( Leónو Deereو ،)2003( Deereو ،)1997( Cornhiel
.)2006( Dossو

18  تتاح معلومات اإ�ضافية عن المراأة وو�ضعها بمقت�ضى القانون على 

 ”Women، business and the law“ الموقع ال�ضبكي للبنك الدولي
.)http://wbl.worldbank.org/(

ت�ضود نظم الملكية العرفية، يحابي قادة المجتمعات المحلية 
عادًة الذكور على الإناث في ما يتعلق بتخ�ضي�س الأرا�ضي، 

من حيث الكم والنوع على حد �ضواء. وحيثما ت�ضود الملكية 
الخا�ضة، تملي عمومًا الأعراف الثقافية اأن يمتلك الرجل 

اأر�ضًا ويرثها بينما يتحقق ح�ضول المراأة على الأر�س من 
خالل عالقتها بقريب ذكر.

القانون بمقت�سى  التمييز  على  الق�ساء 
المتعلقة  الإلزامية  القانونية  الحقوق  كانت  حيثما 

تتمثل  الن�ضاء،  ح�ضاب  على  للرجال  منحازة  بالأرا�ضي 
جميع  واإ�ضالح  ا�ضتعرا�س  في  اأ�ضا�ضية  ا�ضتراتيجية 

والموارد  بالأرا�ضي  المتعلقة  الوطنية  الت�ضريعات 
النطالق،  نقطة  هي  الأرا�ضي  قوانين  اأن  ومع  الطبيعية. 
فقوانين  ال�ضلة.  ذات  الت�ضريعات  في  اأي�ضًا  النظر  ينبغي 
وقوانين  بالميراث،  المتعلقة  والأحكام  والزواج،  الأ�ضرة 

تلعب  جميعها  هامة  قانونية  مجالت  هي  الإ�ضكان 
معاملة  والمراأة  الرجل  معاملة  كفالة  في  م�ضانداً  دوراً 

الأرا�ضي.18  على  بال�ضيطرة  يتعلق  ما  في  متكافئة 

الحقوق  وتاأثير  باأهمية  الت�سليم 
بالأرا�سي المتعلقة  العرفية 

ر�ضمية  قانونية  حقوقًا  المراأة  كثيرة  بلدان  منحت  لقد 
الأرا�ضي،  بخ�ضو�س  والملكية  بالميراث  يتعلق  ما  في 
كثيرات  ن�ضاء  قدرة  وعدم   – العرفية  الممار�ضات  ولكن 

اأن  معناها   – القانونية  حقوقهن  على  الإ�ضرار  على 
وفي  ُتتبع.  ل  ما  كثيراً  الر�ضمية  القانونية  الأحكام 
في  القانون  من  اأقوى  التقاليد  تكون  كثيرة،  بلدان 

جانب  من  فالمعار�ضة  الأرا�ضي.  بق�ضايا  يتعلق  ما 
الفالحين،  واتحادات  الزراعي،  الإ�ضالح  �ضلطات 

الذكور  من  المعي�ضية  الأ�ضر  واأرباب  القروية،  وال�ضلطات 
اإلى  الرامية  الزراعي  الإ�ضالح  جهود  تحبط  اأن  يمكن 

لكل  بالأرا�ضي  يتعلق  ما  في  قانونية  حقوق  منح 
ال�ضعب  ومن  المتزوجة.  والمراأة  العازبة  المراأة  من 

م�ضروعة؛  ُتعتبر  ل  كانت  اإذا  القانونية  الحقوق  اإنفاذ 
المتعلقة  العرفية  بالحقوق  الت�ضليم  فاإن  ثم  ومن 

هو  المحلية  المجتمعات  قادة  مع  والعمل  بالأرا�ضي 

اإن �ضد الفجوة بين الجن�ضين في قطاع الزراعة لي�س 
بالمهمة ال�ضهلة، ولكن يمكن اإحراز تقدم ويمكن في 

اإلى حد  بع�س الأحيان اأن تكون التدخالت الب�ضيطة قوية 
كبير. ومن الممكن اأن تعمل ال�ضيا�ضات وال�ضتراتيجيات 
والم�ضاريع الم�ضممة بعناية في اإطار الأعراف الثقافية 

القائمة، من خالل القطاعين العام والخا�س، بطرائق 
تعود بالفائدة على كل من المراأة والرجل )الإطار 9(. 
والتو�ضيات المحددة ل�ضد الفجوة بين الجن�ضين في ما 

يتعلق بالح�ضول على الأرا�ضي، والنفاذ اإلى اأ�ضواق العمل 
الريفية، والح�ضول على الخدمات المالية، وراأ�س المال 

الجتماعي، والتكنولوجيا ت�ضمل الخطوات المبينة اأدناه.

يتعلق  ما  في  الفجوة  �سد 
بالح�سول على اأرا�ٍض 17

لقد اعترفت الحكومات منذ اأمد طويل باأهمية الحيازة 
الم�ضمونة لالأرا�ضي في تحقيق التنمية الزراعية المن�ضفة 

والم�ضتدامة. ومع ذلك لم ت�ضتفد المراأة دومًا من الجهود 
العامة المتعلقة بتوزيع الأرا�ضي وتحديد ملكيتها، بل 

و�ضهدت في بع�س الحالت تاآكل حقوقها العرفية عندما 
ُمنحت الحقوق الر�ضمية لأرباب الأ�ضر المعي�ضية الذكور. 

وحاولت حكومات كثيرة تعزيز حقوق الحيازة الخا�ضة 
بالن�ضاء في اإطار الزواج وكاأفراد، ولكن هذه الجهود كثيراً 
ما اأحبطها مزيج من الممار�ضات القانونية والثقافية التي 

ما زالت تحابي الرجل.
ففي اأمريكا الالتينية، مثاًل، يمثل الميراث اأكثر الم�ضادر 

�ضيوعًا لنقل ملكية الأرا�ضي، ولكن البنات تقل كثيراً 
احتمالت اأن يرثن اأر�ضًا. وقد اأدخلت بلدان كثيرة في الإقليم 

اإ�ضالحات قانونية عززت حقوق المراأة المتزوجة ب�ضاأن 
الأرا�ضي، ولكن الجهود المتعلقة بمنح حقوق ملكية الأرا�ضي 
لم تي�ضير دائمًا ممار�ضة اإدراج اأ�ضماء الأزواج والزوجات على 

حد �ضواء. وفي اآ�ضيا، يكون للمراأة عادًة الحق القانوني في 
امتالك اأر�س، ولكن كثيراً ما تنا�ضل المراأة لالإ�ضرار على هذا 

الحق. وفي اأجزاء من اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى حيث 

قطاع	 في	 الجن�شين	 بين	 الفجوة	 �شد	 	.5
الريفية العمالة	 وفي	 الزراعة	
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غينيا  بابوا  في  النخيل  زيت  اإنتاج  على  ي�ضيطر 
ال�ضغيرة،  الحيازات  اأ�ضحاب  المزارعون  الجديدة 
يتعلق  ما  في  الجن�س  ح�ضب  بالغ  تفريق  ويوجد 
يقطعون  فالرجال  الزيت:  نخيل  اأ�ضجار  بح�ضاد 

تجمع  بينما  الأ�ضجار،  من  الطازجة  الثمار  باقات 
اإلى  ويحملنها  الأر�س  من  ال�ضائبة  الفاكهة  الن�ضاء 
المطحن.  من  م�ضغّلون  ياأخذها  حيث  الطريق  جانب 

في  ثابت  ب�ضكل  متر�ضخة  هذه  الجن�ضين  واأدوار 
المحلية. الموؤ�ض�ضات  وفي  المحلية  الثقافة 

وتجري تعبئة عمل الأ�ضرة من اأجل الح�ضاد. ومع اأنه 
كان ُيفتر�س �ضمنًا في الما�ضي اأن رب الأ�ضرة المعي�ضية 

�ضيعّو�س اأفراد الأ�ضرة عن عملهم بوا�ضطة الدخل الذي 
يتحقق من اإنتاج نخيل الزيت، كثيراً ما كانت الإناث في 

الأ�ضر المعي�ضية ل يتلقين في حقيقة الأمر اأي تعوي�س عن 
عملهن. وفي كثير من الحالت، اأدى هذا اإلى نزاعات داخل 

نطاق الأ�ضر المعي�ضية واإلى امتناع الن�ضاء عن العمل في 
جمع الثمار ال�ضائبة وتركيزهن بدلً من ذلك على اإنتاج 

الخ�ضر، الذي يتيح لهن اأن يك�ضبن دخاًل ويحتفظن به.
وقد اأدركت �ضناعة نخيل الزيت المحلية اأن ن�ضبة 

تتراوح من 60 في المائة اإلى 70 في المائة من الثمار 
ال�ضائبة كانت ل ُتجمع. وحاولت ال�ضناعة زيادة ن�ضبة 

الثمار ال�ضائبة في مجموع الح�ضاد من خالل مبادرات 
متعددة. فاأولً، اأّخرت توقيت جمع الثمار ال�ضائبة مراعاًة 

للقيود التي تواجهها المراأة من حيث الوقت. ثم قامت 

بتوزيع �ضبكات خا�ضة وجعلت من الأي�ضر حمل الثمار 
ال�ضائبة اإلى جانب الطريق. ولم تنجح اأي من هاتين 

المبادرتين، لأنهما لم تقدرا تقديراً �ضحيحًا �ضبب عدم قيام 
الن�ضاء بجمع الثمار.

نظام  تطبيق   1997 �ضنة  في  بداأ  واأخيراً، 
على  الن�ضاء  ح�ضول  لكفالة   ’Mama Lus Frut‘

على  الن�ضاء  وح�ضلت  عملهن.  نظير  مدفوعات 
بطاقات  وعلى  الح�ضاد  اأجل  من  فردية  �ضبكات 

وح�ضلن  الح�ضاد،  مدفوعات  على  للح�ضول  فردية 
ا�ضتناداً  بهن  الخا�س  ال�ضهري  دخلهن  على 

واأ�ضبحن  يجمعنها،  كن  التي  الثمار  وزن  اإلى 
ح�ضاباتهن  في  المدفوعات  تلك  مبا�ضرًة  يودعن 

عدد  زاد  لذلك،  ونتيجة  ال�ضخ�ضية.  الم�ضرفية 
من  باأكثر  النظام  هذا  في  الم�ضاركات  الن�ضاء 

تنقل  التي  ال�ضائبة  الثمار  كمية  وزادت  ال�ضعف 
 ،2001 �ضنة  وبحلول  كبيرة.  زيادة  المطاحن  اإلى 

اأ�ضحاب  دخل  من  المائة  في   26 قدرها  ن�ضبة  كانت 
اإلى  ُتدفع  الزيت  نخيل  من  ال�ضغيرة  الحيازات 

لذلك  الرجال  فعل  رد  كان  وقد  مبا�ضرًة.  الن�ضاء 
دون  ظل  الجن�ضين  بين  العمل  تق�ضيم  لأن  اإيجابيًا 

الأ�ضر  نطاق  في  تحدث  التي  النزاعات  وقّلت  تغيير 
النخيل. زيت  ح�ضاد  ب�ضاأن  المعي�ضية 

.2002 ،Bauerو Warner2001 و ،Kosczberski :الم�ضادر

9 الإطار 
Mama Lus Frut: العمل معًا من اأجل التغيير

حقيقة  وفي  المراأة.  حقوق  حماية  لكفالة  اأ�ضا�ضي  اأمر 
التقليدية  ال�ضتخدام  حقوق  تعزيز  يتيح  قد  الأمر، 

بدرجة  م�ضمونة  حيازة  والمطلقات  لالأرامل  بالن�ضبة 
فيها  توجد  التي  الحالت  في  حتى  لهن  بالن�ضبة  اأكبر 

لالأرا�ضي. الكاملة  لملكيتهن  مقاومة 

تثقيف الم�سوؤولين وتقييم اأدائهم ب�ساأن الأهداف 
المتعلقة بتحقيق الم�ساواة بين الجن�سين

على  الأرا�ضي  عن  المحليون  الم�ضوؤولون  يكون  ل  قد 
اأو  الجن�ضين  بين  الإن�ضاف  واأهداف  بقوانين  دراية 

لتنفيذ  واإرادة  واأدوات  اآليات  من  يلزم  ما  اإلى  يفتقرون 
الت�ضريعات  دعم  الالزم  ومن  والأهداف.  القوانين  تلك 

تحديداً  بالمراأة  تتعلق  توجيهية  وقواعد وخطوط  بلوائح 
وموؤ�ض�ضات  الزراعة،  وزارات  في  الم�ضوؤولين  وتثقِّف 

القانون  موقف  تنفيذ  ب�ضاأن  الأخرى  والأجهزة  الأرا�ضي، 
ويلزم  الجن�ضين.  بين  الم�ضاواة  بتحقيق  يتعلق  ما  في 

يعملون  الذين  الموظفين  اأجل  من  �ضلة  ذو  تدريب  اأي�ضًا 
المتعلقة  الحقوق  تطبِّق  التي  المختلفة  الموؤ�ض�ضات  في 

ت�ضجيل  هيئات  ذلك  في  بما  باإنفاذها،  وتقوم  بالأرا�ضي 
الملكية،  منح  واأجهزة  الم�ضاحة،  ومكاتب  الأرا�ضي، 

هذا  في  ي�ضاعد  اأن  ويمكن  الأرا�ضي.  ومحاكم  وق�ضاة 
متوازنة  الموؤ�ض�ضات  هذه  في  عمالة  اأي�ضًا وجود  ال�ضدد 
تقييم  ينبغي  ذلك مالئمًا،  كان  وحيثما  الجن�ضين.  بين 

بتحقيق  المتعلقة  الأهداف  مقابل  الم�ضوؤولين  اأداء 
م�ضاركة  تي�ضر  اأن  ويمكن  الجن�ضين.  بين  الم�ضاواة 

اأهداف  تحقيق  العملية  هذه  في  الن�ضائية  المنظمات 
ر�ضد  ينبغي  ذلك،  على  الجن�ضين. وعالوة  بين  الم�ضاواة 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  بتحقيق  المتعلقة  الأهداف 
الحيازة،  واأمن  الأرا�ضي  على  الح�ضول  بخ�ضو�س 

الأهداف. هذه  تحقيق  الم�ضوؤولين عن  م�ضاءلة  وينبغي 
وفي نيكاراغوا، ت�ضمنت عملية اإ�ضفاء الطابع القانوني 
على الملكية، التي �ضاعد مكتب �ضوؤون المراأة على تن�ضيقها، 
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تدريبًا للم�ضوؤولين هدفه هو اإرهاف اإح�ضا�ضهم ب�ضاأن ق�ضية 

الم�ضاواة بين الجن�ضين، وحمالت اإعالمية ب�ضاأن اإدراج 
المراأة �ضمن العملية )منظمة الأغذية والزراعة، 2010ح(. 

اإذكاء الوعي واإيجاد قبول في  وقد �ضاعد هذا على 
اأو�ضاط الرجال والن�ضاء ب�ضاأن حقوق المراأة في ما يتعلق 

بالأرا�ضي، واإن كانت تلزم جولت متعددة من هذا التدريب.

الحقوق  ب�ساأن  المراأة  تثقيف 
بالأرا�سي المتعلقة 

المراأة،  لدى  القانونية  الدراية  بم�ضتوى  الرتقاء  اإن 
المتناول،  في  جعلها  وزيادة  المعلومات  ن�ضر  وزيادة 
في  اأ�ضا�ضية  اأمور  هي  داعمة  قانونية  خدمات  واإن�ضاء 

البرامج  في  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  بتحقيق  يتعلق  ما 
اأن  تعني  القانونية  والدراية  بالأرا�ضي.  المتعلقة 

تعرف  واأن  القانونية  بحقوقها  وعي  على  المراأة  تكون 
على  ويجب  وحمايتها.  الحقوق  تلك  اإنفاذ  يمكن  كيف 
اأن  بالأرا�ضي  المتعلقة  البرامج  تنفيذ  عن  الم�ضوؤولين 

ب�ضاأن  والمراأة  الرجل  من  كل  تثقيف  على  بن�ضاط  يعملوا 
الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  بتحقيق  المتعلقة  الأحكام 

وذلك  لالأرا�ضي،  م�ضتركة  ملكية  الزوجين  منح  واإمكانية 
بينهما  خا�ضة  كم�ضاألة  القرار  هذا  معاملة  من  بدًل 

.)2003  ،Brownو 2008؛   ،Ikdahl(
ويمكن اأن تكون منظمات المجتمع المدني فعالة في 
العمل على محو الأمية القانونية. ففي موزامبيق، عندما 

اأُدمج الت�ضريع المتعلق بالأرا�ضي �ضمن برامج محو الأمية 
اأو عندما قامت منظمات غير حكومية بتوزيع معلومات 

عن قانون الأرا�ضي ب�ضورة متكررة على امتداد فترة زمنية 
طويلة، زادت احتمالت اأن ت�ضبح الن�ضاء على علم بحقوقهن 

المتعلقة بالأرا�ضي )منظمة الأغذية والزراعة، 2010ح(.
والق�ضايا المتعلقة بحيازة الأرا�ضي كثيراً ما تكون 

مثيرة للنزاع لأنها بالغة الأهمية، وقد تتعر�س المراأة التي 
اإلى الإ�ضرار على حقها ل�ضغوط من الأ�ضرة ومن  ت�ضعى 

المجتمع المحلي. وتوفير حماية قانونية وخدمات قانونية 
مي�ضورة التكلفة هو اأمر بالغ الحيوية في هذا ال�ضدد. وقد 

يكون وجود مراكز قانونية متنقلة مزودة بموظفين مدربين 
اأثناء تنفيذ  في ما يتعلق بق�ضايا الأرا�ضي حاًل مفيداً 

برامج اإ�ضفاء الطابع الر�ضمي على الأرا�ضي.

المراأة �سوت  اإلى  ال�ستماع  كفالة 
ي�ضكل التمثيل المجدي خطوة هامة نحو م�ضاعدة المراأة 

على الح�ضول على حقوق ثابتة. ويمكن اأن تكون المنظمات 
الن�ضائية فعالة في تعزيز الم�ضاركة المحلية، واإيجاد توافق 

اآراء، واإذكاء الوعي على جميع الم�ضتويات. والدور الذي تلعبه 
المنظمات الن�ضائية هو دور بالغ القيمة لأن المراأة ل تكون 

عموماً ممثلة تمثياًل جيداً في هيئات �ضنع القرار، وكثيراً ما 

تكون تلك المنظمات فعالة في ال�ضغط من اأجل اإ�ضراك المراأة 
في البرامج الحكومية على قدم الم�ضاواة مع الرجل.

وتوفر رواندا مثالً للكيفية التي يمكن بها لموؤ�ض�ضات 
الدولة ولمنظمات المجتمع المدني اأن تعمل �ضويًا لكفالة 

حقوق المراأة في ما يتعلق بالأرا�ضي. فقد اأ�ضلحت رواندا 
بنجاح ت�ضريعاتها المتعلقة بالميراث واأ�ضبحت لديها الآن 

ظروف قانونية تعتبر من بين اأف�ضل الظروف القانونية 
لتحقيق الم�ضاواة بين الجن�ضين في هذه المجالت. وقد 

اأتاحت م�ضاركة المراأة في اأجهزة الحكم المحلي �ضن القوانين 
الجديدة. ويفر�س الد�ضتور ال�ضادر �ضنة 2003 اأن تمثل 

الن�ضاء ن�ضبة قدرها 30 في المائة من جميع النواب الذين 
يتخذون القرارات. 

كذلك، في جمهورية تنزانيا المتحدة، ت�ضم الأجهزة 
القروية المخت�ضة بالأرا�ضي، التي تتولى ت�ضوية المنازعات 

المتعلقة بالأرا�ضي، �ضبعة اأع�ضاء يجب اأن يكون ثالثة منهم 
من الإناث )Ikdahl، 2008(. ولقيت عملية اإ�ضدار ال�ضهادات 

المتعلقة بالأرا�ضي في اإثيوبيا ترحيباً بو�ضفها عملية فعالة 
ومنخف�ضة التكلفة و�ضريعة و�ضفافة، وتعززت الأهداف المتعلقة 

بتحقيق الم�ضاواة بين الجن�ضين عن طريق هذه العملية لأن 
لجان اإدارة الأرا�ضي على الم�ضتوى المحلي ملزمة باأن يكون 

من بين اأع�ضائها امراأة واحدة على الأقل. 
وفي جمهورية لو الديمقراطية ال�ضعبية، لم تكن المراأة 

تح�ضل على �ضند ملكية اإل عندما بداأ التحاد الن�ضائي 
الالوي ي�ضارك في برامج منح �ضندات ملكية الأرا�ضي. 
ويعمل التحاد على الم�ضتويين الوطني والمحلي وكان 

ن�ضطًا في اإعالم الرجال والن�ضاء على حد �ضواء ب�ضاأن عملية 
منح �ضندات الملكية وب�ضاأن حقوقهم القانونية، اإلى جانب 

م�ضاعدته على �ضياغة اإجراءات مراعية لق�ضية الم�ضاواة 
بين الجن�ضين وعلى تدريب الموظفين الميدانيين المحليين 

على تطبيق تلك الإجراءات.
ويجب اأن تكون المراأة جزءاً ل يتجزاأ من تنفيذ البرامج 

المتعلقة بالأرا�ضي. ويمكن اأن ي�ضاعد تدريب اأفراد المجتمع 
المحلي كم�ضاعدين قانونيين وطبوغرافيين وو�ضطاء لت�ضوية 

النزاعات على بناء المهارات المجتمعية وزيادة احتمالت 
معالجة �ضواغل المراأة.

البيروقراطية الإجراءات  تكييف 
يمكن اأن تكون خطوات ب�ضيطة، من قبيل اإف�ضاح المجال 

لوجود ا�ضمين على ا�ضتمارات ت�ضجيل الأرا�ضي، اأداة قوية 
لت�ضجيع منح ملكية م�ضتركة وحماية حقوق المراأة في اإطار 

منت للمراأة حقوق متكافئة في  الزواج. ففي البرازيل، �ضُ
ما يتعلق بالأرا�ضي الموزعة من خالل الإ�ضالح الزراعي 

في �ضنة 1988، ولكن لم ُت�ضجل �ضوى قلة من الن�ضاء 
كم�ضتفيدات لأن ا�ضتمارات الت�ضجيل لم تذكرهن اإل كمعالت. 
فقد تم تغيير ال�ضتمارات في �ضنة 2001 لكي ت�ضمل اأ�ضماء 
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.)2010( Termine 19  ي�ضتند التحليل الوارد في هذا الق�ضم اإلى

كال الزوجين باعتبارهما م�ضتركين في تقديم الطلب اأو 
.)2003 ،Deere( باعتبارهما م�ضتفيدين م�ضتركين

وكثيراً ما تفتقر المراأة الريفية اإلى الم�ضتندات )من 
قبيل �ضجالت الميالد( الالزمة للح�ضول على �ضندات ملكية 

الأرا�ضي، ومن ثم فاإن تي�ضير الح�ضول على هذه الم�ضتندات 
قد يكون �ضروريًا. وو�ضع �ضور فوتوغرافية للمالك على 

�ضهادات ملكية الأرا�ضي يمكن اأن يقلل من احتمالت الغ�س 
والتالعب. فبرنامج الأرا�ضي الخا�س باإثيوبيا، مثاًل، يقت�ضي 

اأن تحمل ال�ضهادات الخا�ضة بالن�ضاء �ضورهن الفوتوغرافية 
للم�ضاعدة على كفالة احتفاظهن بال�ضيطرة على اأرا�ضيهن. 
وقد ُعزي اإلى هذا الإجراء الف�ضل في تح�ضين اأمن الحيازة 
 Deininger( وي�ّضر قيام المراأة بتاأجير الأر�س التي تملكها

واآخرون، 2007(.

من  جن�ض  كل  ح�سب  مف�سلة  بيانات  جمع 
ور�سدها ال�سيا�سات  ت�سميم  اأجل  من  الجن�سين 

جن�س  كل  ح�ضب  مف�ضلة  بيانات  جمع  ي�ضاعد  اأن  يمكن 
منح  برامج  وفعالية  ت�ضميم  تح�ضين  على  الجن�ضين  من 

اأجرى  مثاًل،  كمبوديا،  ففي  الأرا�ضي.  ملكية  �ضندات 
تقييمًا  الأرا�ضي  ملكية  �ضندات  منح  ب�ضاأن  م�ضروع 

مفيدة  ا�ضتب�ضارات  عن  ك�ضف  التنفيذ،  قبل  اجتماعيًا 
الأرا�ضي  وملكية  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام  ب�ضاأن 

البرنامج.  تنفيذ  بها  يهتدي  لكي  لحقًا  ا�ضُتخدمت 
الجديدة  الملكية  �ضندات  من  المائة  في   78 كون  ويدلل 

على  الم�ضتركة  والزوجات  الأزواج  باأ�ضماء  �ضدرت  قد 
الملكية. في  المراأة  اإ�ضراك  كفالة  في  الم�ضروع  نجاح 

الريفية19  العمل  اأ�سواق  في  الفجوة  �سد 

النامية  البلدان  في  الن�ضاء  لمعظم  بالن�ضبة  العمل  يمثل 
باأهمية  الزراعة  وتت�ضم  يمتلكونه.  الذي  الرئي�ضي  الأ�ضل 

ل  باأجر،  وللعمالة  الذاتية  للعمالة  كم�ضدر  خا�ضة 
اأو  تدريب  اإلى  يفتقرن  الالئي  للن�ضاء  بالن�ضبة  �ضيما 

�ضيما  )ول  اأخرى  قطاعات  في  العمالة  اأجل  من  موارد 
كذلك  اأي�ضًا(.  ذلك  اإلى  يفتقرون  الذين  للرجال  بالن�ضبة 

ال�ضياق،  هذا  في  اإليها  ُينظر  عندما  الزراعة،  ت�ضاهم 
يولِّد  الزراعي  فالنمو  الفقر.  وطاأة  من  التخفيف  في 

على  �ضعوديًا  �ضغطًا  وي�ضيف  العاملة  اليد  على  طلبًا 
ولكال  الماهرة.  غير  العاملة  لليد  الحقيقية  الأجور 

للرجال  بالن�ضبة  اإيجابية  انعكا�ضات  الأمرين  هذين 
للن�ضاء  بالن�ضبة  بالذات  ولكن  الفقيرات،  وللن�ضاء  الفقراء 

.)3 الف�ضل  )انظر  الفقيرات 

ومبداأ اأن كال من العمالة ونوعية العمل مهم ينعك�س 
“تحقيق  في الغاية 1 باء للهدف الإنمائي 1 لالألفية: 

العمالة الكاملة والمنتجة والعمل الالئق للجميع، بما ي�ضمل 
الن�ضاء وال�ضباب”. ويدعو جدول اأعمال الأمم المتحدة ب�ضاأن 

باء   1 الإنمائي  الهدف  تحقيق  اأجل  من  الالئق”  “العمل 
لالألفية اإلى تحقيق اأربعة غايات ت�ضمل توليد العمالة 

وكذلك الحماية الجتماعية، واإنفاذ معايير واأنظمة العمل، 
والحوار الجتماعي.

للمراأة المتعددة  المفا�سالت  ا�ستهداف 
الأوثق  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  ق�ضية  كانت  ربما 

الوقت  ق�ضية  هي  العمل  �ضوق  في  بالم�ضاركة  �ضلة 
المتمثل  ودورها  الإنتاجي  المراأة  لدوري  المخ�ض�س 
الأعراف  يعك�س  الوقت  وهذا  الحياة،  ا�ضتمرارية  في 

الأطفال.  بتربية  المتعلقة  والم�ضوؤوليات  الجتماعية 
تقوم   ،)14 ال�ضفحة  )انظر   3 الإطار  في  ُذكر  وكما 

العمل  بمعظم  الريفية  المناطق  معظم  في  المراأة 
والم�ضوؤوليات  الطعام،  واإعداد  الطفل،  برعاية  المتعلق 
الماء.  وجلب  الوقود  جمع  قبيل  من  الأخرى  الأ�ضرية 

الإنتاج  في  كبيرة  م�ضاركًة  اأي�ضًا  المراأة  وت�ضارك 
الح�ضبان  في  توؤخذ  وعندما  اأجر.  بدون  الزراعي 

عمومًا  المراأة  تعمل  جميعها،  الأ�ضرية  الأن�ضطة 
المراأة  وتواجه  الرجل.  عمل  �ضاعات  من  اأطول  �ضاعات 

وقتها.  بتخ�ضي�س  يتعلق  ما  في  متعددة  مفا�ضالت 
تكنولوجيات  في  وا�ضتثمار  �ضيا�ضات  وجود  وبدون 
�ضوق  في  الم�ضاركة  تكون  ما  كثيراً  للعمل،  موفرة 

لذلك.  الفر�س  تتاح  عندما  حتى   – خياراً  العمل 
للعمل  الموفرة  التكنولوجيات  حدة  على  وُتناق�س 

مجال  في  الفجوة  “�ضد  يتناول  الذي  الق�ضم  في 
.)56 ال�ضفحة  )انظر  التكنولوجيا” 

ويتطلب اأي�ضًا تح�ضين م�ضاركة المراأة في �ضوق العمل 
اأن تهيئ الحكومات مناخًا جيداً لال�ضتثمار وذلك عن 

طريق تعزيز حقوق الملكية وتوفير المنافع العامة من 
قبيل الطرق والكهرباء والماء. وعدم التكافوؤ بالن�ضبة للمراأة 

في ما يتعلق بالح�ضول على الأ�ضول والموارد من قبيل 
الأرا�ضي يحد من الخيارات المتاحة اأمامها ب�ضاأن العمالة 

الذاتية. وتي�ضير الح�ضول على الحطب والماء والنفاذ اإلى 
الأ�ضواق يخفف من القيود التي تواجهها المراأة من حيث 

وقتها ويمكن اأن ُيحدث فارقًا ثمينًا في قدرتها على 
الم�ضاركة في العمالة وفي العمالة لح�ضابها الخا�س. ومن 

الالزم اإ�ضراك المراأة في التخطيط ال�ضتثماري من البداية. 
ففي بيرو، مثاًل، كفلت الم�ضاركة المبا�ضرة من جانب 

المراأة في ت�ضميم م�ضروع طرق ريفية اإيالء اأولوية اأكبر 
لحتياجاتها. ولم يقت�ضر الرتقاء بالم�ضتوى على الطرق 

التي تربط المجتمعات المحلية، بل امتد اإلى م�ضارات كثيرة 
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للنقل غير الآلي ت�ضتخدمها المراأة في الأغلب وتتجاهلها 
البرامج الأخرى المتعلقة بالطرق. واأدى ما نجم عن ذلك 

من انخفا�س في الوقت الذين ُينفق في الح�ضول على 
اإمدادات من الغذاء والوقود اإلى تمكين الن�ضاء من الم�ضاركة 

في الأ�ضواق الثابتة وفي الأ�ضواق المتنقلة م�ضاركة اأكبر، 
واأفادت 43 في المائة منهن باأنهن اأ�ضبحن يك�ضبن دخاًل 

اأكبر )البنك الدولي، 2008(.

بين  الم�ساواة  انعدام  اأوجه  من  الحد 
الب�سري المال  براأ�ض  يتعلق  ما  في  الجن�سين 
ما زالت المراأة ممثلة �ضمن الأميين تمثياًل مفرطًا اإلى 

حد كبير )الأمم المتحدة، 2009(. وتح�ضين ح�ضولها على 
التعليم وتوفير تعليم اأف�ضل �ضي�ضاعدان على الحد من قدر 

من الفجوة في الأجور بين الجن�ضين، و�ضيتيحان للمراأة، 
وهذا هو الأهم،اإمكانية التنويع، وذلك بتو�ضيع نطاق الفر�س 

المتاحة لها. وفي البلدان التي ُتعتبر الزراعة فيها م�ضدراً 
المهارات  بناء  يتناول  اأن  ينبغي  المراأة،  لعمالة  رئي�ضيًا 
المالئمة الثغرات المعرفية واأن يركز على خدمات الإر�ضاد 

وعلى التدريب المهني. و�ضتوؤثر اأي�ضًا زيادة احتمال 
ح�ضول المراأة على عمل في قطاع بعينه على خيارات 

الوالدين ب�ضاأن تعليم اأطفالهما. ففي الفلبين، من الأرجح 
اأن تح�ضل المراأة على عمالة غير زراعية مقارنًة بالرجل 
وهذا يف�ضر جزئيًا كون التح�ضيل التعليمي للفتيات اأعلى 

.)2003 ،Otsukaو Estudilloو Quisumbing(
ومن الالزم اأن تركز التدخالت على �ضعيد ال�ضيا�ضات 
على التحاق البنات بالمدار�س، وعلى التدخالت ال�ضحية 

من قبيل التح�ضين، وعلى التدخالت التغذوية الموجهة اإلى 
الحتياجات المحددة للمراأة على امتداد دورة عمرها. وقد 
ا�ضُتخدمت بنجاح برامج التحويالت ال�ضرطية )انظر الإطار 

8، ال�ضفحة 44(، التي كثيراً ما تكون موجهة اإلى المراأة في 
الأ�ضرة المعي�ضية، لتح�ضين تعليم الأطفال و�ضحتهم وتغذيتهم 
 Quisumbing( ولتح�ضين تعليم الن�ضاء و�ضحتهن وتغذيتهن

.)2010 ،Pandolfelliو

العامة الأ�سغال  برامج  ا�ستغالل 
اإن العمل غير الر�ضمي هو م�ضدر رئي�ضي من م�ضادر 

الدخل بالن�ضبة للمراأة غير الماهرة بوجه عام، ولكنه يكون 
كذلك بالذات في اأوقات الأزمات. ويمكن اأن توفر م�ضاريع 

الأ�ضغال العامة دعمًا للعاملين غير المهرة، ومن بينهم 
الن�ضاء. وهذه هي مبادرات عامة لتنمية البنية التحتية تت�ضم 

بكثافة ا�ضتخدام اليد العاملة فيها وتوفر مدفوعات نقدية 
اأو مدفوعات غذائية في مقابل العمل. ولهذه البرامج عدد 

من المزايا: فهي توفر تحويالت دخل اإلى الفقراء وكثيراً ما 
يكون الق�ضد منها هو تليين الدخل اأثناء فترات “الركود” 

اأو “الجوع” من ال�ضنة؛ وهي تت�ضدى لأوجه النق�س في 

البنية التحتية )الطرق الريفية، والري، ومرافق جمع المياه، 
ومزارع الأ�ضجار، ومرافق المدار�س، والعيادات ال�ضحية(؛ 

وهي تكون عادًة ذاتية التوجيه، بالنظر اإلى م�ضتويات 
الفائدة الخا�ضة بها المنخف�ضة ن�ضبيًا وكثرة متطلباتها من 

حيث العمل البدني )Subbarao، 2003(، ومن ثم تترتب 
عليها تكاليف اإدارية اأقل مقارنًة بكثير من التدابير الأخرى 

المتعلقة ب�ضبكات الأمان. وهي اأي�ضًا تحظى ب�ضعبية �ضيا�ضيًا 
ل�ضتراطها اأن يعمل الم�ضتفيدون )Bloom، 2009(، بينما 

يمكن اأن يكون توليد تاأييد للتحويالت النقدية المبا�ضرة، ل 
�ضيما من الم�ضوتين الذين ينتمون اإلى الطبقة الو�ضطى، اأكثر 

.)2007 ،Behrman ا�ضتع�ضاًء )راجع مثاًل
وقد اأُطلق برنامج �ضبكة الأمان المنتجة الإثيوبية في 
�ضنة 2005 كجزء من ا�ضتراتيجية الأمن الغذائي الخا�ضة 

بالحكومة الإثيوبية وي�ضتفيد منها ما يتجاوز 7 ماليين فرد 
يعانون من انعدام اأمن غذائي مزمن. ويمثل تقديم الدعم 
للن�ضاء الحوامل والمر�ضعات فائدًة هامة بالن�ضبة لن�ضاء 

كثيرات. وعلى م�ضتوى المجتمع المحلي، يمثل اإيجاد مرافق 
لجمع الماء ومبادرات لإعادة تاأهيل الأرا�ضي تطوراً اإيجابيًا 

بالن�ضبة للن�ضاء وللرجال على حد �ضواء. وت�ضتفيد الن�ضاء 
اأي�ضًا من البرنامج عن طريق التغيير الذي يحدث في مواقف 

الرجال نحو قدرات المراأة من حيث العمل نتيجة للعمل 
الم�ضترك عادًة في الأ�ضغال العامة. وقد �ضاعد البرنامج على 
زيادة ا�ضتهالك الأ�ضر المعي�ضية الغذائي و�ضاهم في تكاليف 

تلبية احتياجات الأطفال، بما في ذلك تكاليف المالب�س 
والتعليم والرعاية ال�ضحية )Holmes وJones، 2010(. وقد 

كانت هذه الفوائد بالغة القيمة في حالة الأ�ضر المعي�ضية 
التي تتولى الم�ضوؤولية عنها اإناث والتي كانت، قبل البرنامج، 

تتاح اأمامها بدائل اأقل للح�ضول على دعم.
وفي الهند، ُطبق القانون الوطني ل�ضمانات العمالة 

الريفية في �ضنة 2005 بهدف تح�ضين القدرة ال�ضرائية لدى 
الريفيين. ويوفر ذلك القانون �ضمانًا قانونيًا لعمالة لمدة 
100 يوم كل �ضنة لالأفراد الرا�ضدين في اأي اأ�ضرة معي�ضية 

ريفية ممن يكونون على ا�ضتعداد لأداء عمل يدوي ل ي�ضتلزم 
مهارة في الم�ضاريع العامة مقابل الح�ضول على الحد الأدنى 

الإلزامي لالأجر. وهو يرمي اأي�ضًا اإلى تمكين المراأة الريفية 
بتعزيز م�ضاركتها في قوة العمل عن طريق ح�ضة مخ�ض�ضة 

لها: اإذ يجب اأن تمثل الن�ضاء الثلث على الأقل من جميع 
العمال الم�ضجلين والذين يكونون قد طلبوا العمل في اإطار 
هذا النظام في كل ولية. وعالوة على ذلك، ين�س القانون 

على دفع اأجور متكافئة للرجال والن�ضاء. ويبدو اأن و�ضع 
المراأة قد تعزز عندما عملت من خالل البرنامج، ل �ضيما 
عندما اأُتيحت لها ال�ضتفادة من دخل عن طريق ح�ضابها 

الم�ضرفي الخا�س بها. ويت�ضمن ت�ضميم ذلك القانون توفير 
مرافق الح�ضانة، التي ُيق�ضد بها اأن تكون و�ضيلة لزيادة 

م�ضاركة المراأة، ولكن الحكم المتعلق بمرافق رعاية الأطفال 
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20  تتاح معلومات اإ�ضافية عن تمثيل المراأة البرلماني على الموقع ال�ضبكي 

.)www.ipu.org( لالتحاد البرلماني الدولي

 .)2010( Kenneyو Fletschner 21  ت�ضتند المـــادة الواردة في هذا الق�ضم اإلى

 ،)1989( Berger وتت�ضمــن الدرا�ضـات الهامــة في هذا الميــدان درا�ضات
 Schulerو Hashemi1998(، و( Khandkerو Pittو ،)1996( Guptaو Goetzو
 ،)2009( Fletschnerو ،)1994( Alfredو Meyerو Baydasو ،)1996( Rileyو

 Pitt2010(، و( Yinو Karlanو Ashrafو ،)2008( Carterو Fletschnerو
 Hazarika2004(، و( Holvoetو ،)2006( Cartwrightو Khandkerو
 Carterو Boucher1995(، و( Besleyو ،)2008( Guha-Khasnobisو

وGuirkinger )2008(، والبنك الدولي )2007اأ(.

 ،Jandu( ما زال يمثل تحديًا جديًا في ما يتعلق بالتطبيق
.)2010 ،Jonesو Holmes2008؛ و

و�سوتها المراأة  حقوق  تعزيز 
اإن انعدام �ضوت المراأة، ل �ضيما في المجتمعات الريفية، 
هو ال�ضبب في الفروق بين الجن�ضين الملحوظة في اأ�ضواق 
العمل الريفية ونتيجة على حد �ضواء لتلك الفروق. ويمكن 

اأن ي�ضاعد اإدخال تغييرات موؤ�ض�ضية على تحقيق فر�س 
العمل الالئق والتمكين القت�ضادي والجتماعي عن طريق 

اأ�ضواق العمل واأن ي�ضاعد في الوقت ذاته على الحد من 
اأوجه انعدام الم�ضاواة بين الجن�ضين في �ضياق العمالة غير 

الر�ضمية في قطاع الزراعة. ومن الممكن اأن توؤثر ال�ضيا�ضات 
العامة والت�ضريعات على المواقف العامة وعلى القيم التي 
تكمن وراء اأوجه انعدام الم�ضاواة بين الجن�ضين. والت�ضريع 

الحكومي اأمر اأ�ضا�ضي ل�ضمان توافر ظروف عمالة متكافئة 
تحمي العاملين عمالة ر�ضمية ومو�ضمية على حد �ضواء، 

وذلك لكون العمالة المو�ضمية ذات اأهمية خا�ضة بالن�ضبة 
للمراأة. فعلى �ضبيل المثال، با�ضتطاعة الحكومات اأن تدعم 

تنظيم العامالت في وظائف غير ر�ضمية. وفي الوقت ذاته، 
يمكن اأن تكون الم�ضاومة الجماعية والمعايير الطوعية 

هامة، في ما يتعلق بالت�ضريع الذي يكون ذا طابع ر�ضمي 
اأكبر. وبا�ضتطاعة منظمات المنتجين الريفيين واتحادات 
العمال اأن تلعب دوراً حيويًا في التفاو�س على ظروف 

عمالة اأكثر اإن�ضافًا واأكثر اأمانًا، بما في ذلك اأ�ضعار اأف�ضل 
للمنتجات واأجور اأف�ضل، وفي العمل على تحقيق الإن�ضاف 

بين الجن�ضين وتوفير عمالة لئقة للرجال وللن�ضاء.
ومع ذلك، فاإن الرجال هم الذين ي�ضيطرون عمومًا على 

الترتيبات الموؤ�ض�ضية الراأ�ضية والأفقية ال�ضائدة )من قبيل 
منظمات المنتجين، والتعاونيات، واتحادات العمال، ونظم 

الزّراع الخارجيين(. ومن ثم توجد حاجة اإلى تمكين المراأة 
على نحو فعال في ع�ضوية هذه المنظمات وفي المواقع 

القيادية فيها لكفالة اأن يكون للمراأة الريفية �ضوت اأقوى 
وقدرة اأكبر في ما يتعلق ب�ضنع القرار.20 وفي الوقت ذاته، 

من ال�ضروري النهو�س بمراعاة ق�ضية الم�ضاواة بين الجن�ضين 
داخل الهيئات التمثيلية عن طريق تدريب الممثلين في هذه 
الهيئات من رجال ون�ضاء، وذلك لأن هذا ل يتحقق تلقائيًا 

من خالل م�ضاركة المراأة. اإذ ل تتوافر دومًا لدى المراأة عندما 
تكون ممثلة في هذه الهيئات القدرة على معالجة الق�ضايا 

على نحو مراٍع لق�ضية الم�ضاواة بين الجن�ضين، ل �ضيما عندما 
يكون من المت�ضور اأن اأدوار الجن�ضين �ضارمة اأو عندما 

تكون هناك معار�ضة قوية اأو تعار�س مع م�ضلحة الرجال. 
والتدريب على مراعاة ق�ضية الم�ضاواة بين الجن�ضين هام 

اأي�ضًا بالن�ضبة للموظفين في الموؤ�ض�ضات التي تعمل مع المراأة 
وتنفذ �ضيا�ضات متمحورة حول ق�ضية الم�ضاواة بين الجن�ضين.

يتعلق  ما  في  الفجوة  �سد 
المالية21  بالخدمات 

مرهون  المالية  الخدمات  على  المراأة  اإن ح�ضول 
داخل  والقت�ضادي  والجتماعي  القانوني  بمركزها 

التدخالت  وبع�س  المعي�ضية.  والأ�ضرة  المحلي  المجتمع 
يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  ل�ضد  الالزمة 

الالزمة  لتلك  مماثلة  المالية  الخدمات  على  بالح�ضول 
منح  يمثل  المثال،  �ضبيل  فعلى  الأخرى.  الأ�ضول  لفئات 

عقود  في  بالدخول  يتعلق  ما  في  متكافئة  المراأة حقوقًا 
التي  البلدان  في  الأهمية  اأولى حا�ضمة  مالية خطوة 

المراأة  قيام  دون  والعرفية  القانونية  القيود  فيها  تحول 
اأو  قر�س،  على  الح�ضول  اأو  ادخار،  بفتح ح�ضاب  �ضخ�ضيًا 

تاأمين. وثيقة  �ضراء 
بالغة  ال�ضغر  المتناهي  التمويل  برامج  كانت  وقد 

المراأة  تواجهها  التي  الحواجز  على  التغلب  في  الفعالية 
النحو  على  الر�ضمية،  الئتمان  اأ�ضواق  اإلى  النفاذ  في 

اعتبارات  اأدناه  وُتبحث   .3 الف�ضل  في  مناق�ضته  ترد  الذي 
المالية. الخدمات  على  المراأة  تح�ضين ح�ضول 

المالية بالمعرفة  النهو�ض 
غير  والمنظمات  والحكومات  المالية  للموؤ�ض�ضات  ينبغي 

المالية  المعرفة  اأجل  من  تدريبًا  تقدم  اأن  الحكومية 
المنتجات  بين  تقارن  اأن  المراأة  ا�ضتطاعة  لكفالة 

لخ�ضائ�س  وا�ضح  فهم  اإلى  ا�ضتناداً  قرارات  وتتخذ 
 .)2009  ،Hartlو  Mayoux( المتاحة  المنتجات  و�ضروط 

ن�ضر  قبيل  من  خطوات  ت�ضمل  اأن  يمكن  الجهود  وهذه 
خالل  من  اأو  اأماكن  في  الدعائية  والمواد  المعلومات 
اإجراءات  وتب�ضيط  المراأة،  اإليها  تنفذ  اأن  يمكن  قنوات 

المراأة  معرفة  م�ضتويات  ح�ضب  وتكييفها  الطلبات  تقديم 
وتب�ضيط  الأعداد،  ح�ضاب  على  وقدرتها  والكتابة  للقراءة 

ا�ضتخدام  بوا�ضطة  ب�ضروطها  والتبليغ  التاأمين  عقود 
للقراءة  معرفة  الأقل  المراأة  على  ي�ضهل  واأمثلة  عبارات 

تفهمها. اأن  والكتابة 
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الجدول 2
اأمثلة مختارة لمنتجات التاأمين ال�سحي الموجهة نحو المراأة

التفا�شيلالم�شتفيدونالجهة	التي	تقدم	التاأمين	والبلد

لجنة	بنغالدي�ض	للنهو�ض	بالريف	
	)BRAC(
بنغالدي�س

اأع�ساء تلك اللجنة فقط اأ�ساًل؛ 
ثم ُفتح الباب منذ �سنة 2007 اأمام 

جميع اأفراد المجتمعات المحلية 
)ولدى الن�ساء الريفيات الفقيرات 

وثيقة تاأمين(

 �سنة البدء: 2001
)2005 ،Ahmedو Imamو Matin( )2004 عدد الأع�ساء: 000 10 )في �سنة 

النتائج: لم تجدد ن�سبة قدرها 55 من الم�ستفيدين بعد ال�سنة الأولى؛ وتقل احتمالت 
اأن تكون الأ�سر المعي�سية الأفقر على دراية بالبرنامج ومن الأرجح اأن تكون الأ�سر 
المعي�سية الأف�سل حاًل م�ستركة فيه؛ ووجد بع�س الزبائن �سعوبة في دفع الق�سط 

ال�سنوي؛ وراأى اآخرون ممن لم يلجاأوا اإلى الخدمات ولكنهم كانوا م�ستركين في 
البرنامج اأنه يمثل “هدرًا” )المرجع نف�سه(

 SKS 
 بنغالدي�س 

المقتر�سون من SKS الذين 
كانوا من الن�ساء في المقام الأول 
)كان الزوج وما ي�سل اإلى طفلين 

م�سمولين(

 �سنة البدء: 2007، ثم حدث تو�سع في �سنة 2009 لي�سمل الأزواج )الرجال عادًة(
عدد الأع�ساء: 000 210 )في �سنة 2008(؛ وهو اأمر مطلوب فيما يتعلق بجميع 
المقتر�سين الجدد اأو المقتر�سين الذين يجددون اقترا�سهم )في �سنة 2007( 

)2008 ،Bau،و Comfortو Chen( 
النتائج: الن�ساء الالئي تتراوح اأعمارهن من 16 �سنة اإلى 30 �سنة هن الأكثر 

 ا�ستخدامًا لتلك المنتجات )المرجع نف�سه(
�سنة البدء: 1992

رابطة	الن�شاء	الالئي	يعملن	لح�شابهن	
	)SEWA(	الخا�ض

 الهند

اأع�ساء الرابطة وغير الأع�ساء فيها 
)ولدى الن�ساء وثائق تاأمين(

 �سنة البدء: 1992
 Ranson( ثلثاهم من المناطق الريفية )عدد الأع�ساء: 000 110 )في �سنة 2003

 واآخرون، 2006(
النتائج: تبين اأنها تقلل من تاأثر الزبائن بالهزات بوجه عام، ولكن التجهيز البطيء 

باهظ التكلفة بالن�سبة للزبائن؛ وكانت التغطية في البداية اإلزامية بالن�سبة لجميع 
المقتر�سين، ولكنها عندما اأ�سبحت طوعية، ان�سحبت ن�سبة قدرها 80 في المائة 

)2001 ،McCord( 
 SPANDANA 

 الهند
المقتر�سون )اإلزاميًا، كجزء من 

 منتجات القرو�س( 
)Sriram، 2005؛ والجماعة 

 ال�ست�سارية لم�ساعدة الفقراء، 2004(

)2005 ،Sriram( 2003 :سنة البدء� 
عدد الأع�ساء: 000 84، من بينهم الأزواج )في �سنة 2004( )الجماعة ال�ست�سارية 
لم�ساعدة الفقراء، 2004(. وفي �سنة 2007، كانت الن�ساء يمثلن ن�سبة قدرها 96.5 

)2010 ،Mix Market( في المائة من المقتر�سين 

رابطة	بور	�شودان	لتنمية	الموؤ�ش�شات	
ال�شغيرة	)PASED(/التعلُّم	من	اأجل	

)LEAP(	الفقر	�شد	التمكين
 ال�سودان

الن�ساء الأع�ساء في المنظمات 
غير الحكومية )الح�سول الفردي 

المنخف�س التكلفة على تاأمين �سحي 
)2009 ،Hartlو Mayoux( )حكومي

 )2009 ،Hartlو Mayoux( 2007 :سنة البدء� 
 عدد الأع�ساء: غير معروف

�شركة	كينيا	ال�شتئمانية	المحدودة	
	)KWFT(	الن�شائي	للتمويل

 كينيا

المتو�سط  الدخل  ذوات  الن�ساء 
تغطية  خيار  مع  والمنخف�س، 

الأ�سرة اأفراد 

 �سنة البدء: 2008
عدد الأع�ساء: غير معروف، وربما كان يبلغ 000 100 )مجموع اأع�ساء ال�سركة( 

)2008 ،Mgobo( 

خدمات	زيوريخ	المالية	والأعمال	
	)WWB(	الن�شائية	العالمية	الم�شرفية

 )عالمية(

الأع�ساء  )الن�ساء   WWB فروع 
)MFIs في 

2009 البدء:   �سنة 
مليون ع�سو   21 لديها   WWB �سبكة  ولكن  بعد،  لي�س معروفًا  الأع�ساء:  عدد 

)2010 ،WWB( 

المراأة احتياجات  تلبي  منتجات  ت�سميم 
لقد �ضهدت ال�ضنوات القليلة الما�ضية تقدمًا ملحوظًا في 

توفير منتجات التاأمين ل�ضغار المنتجين وللمناطق 
الريفية. اإذ يتزايد توفير تاأمين المحا�ضيل وتاأمين الثروة 

الحيوانية، مثاًل، ك�ضبكات اأمان للمزارعين. ومع ذلك، 
م هذه المنتجات عمومًا بدون اإيالء الهتمام الواجب  ُت�ضمَّ
للفروق بين الجن�ضين، ول تت�ضح درجة ح�ضول المراأة على 

تلك المنتجات. وثمة ا�ضتثناء من هذا النمط جدير بالذكر 
موؤ�ض�ضة  وهي   ،’BASIX‘ هو النهج الذي تتبعه موؤ�ض�ضة
كبيرة للتمويل المتناهي ال�ضغر في الهند تقدم تاأمينًا 
�ضد الأحوال الجوية لأفراد جماعات الم�ضاعدة الذاتية 

 Fletschner( للجفاف  المعر�ضة  المناطق  في  الن�ضائية 
.)2010  ،Kenneyو

ويقدم عدد من الموؤ�ض�ضات المالية المتعددة الأطراف 
ومن المنظمات غير الحكومية تاأمينًا �ضحيًا للمراأة 

)الجدول 2(. فالمر�س يمكن اأن يكون معناه هزة كبيرة في 
الدخل بالن�ضبة لالأ�ضر المعي�ضية الفقيرة من حيث الموارد، وقد 

تتاأثر بذلك المراأة على وجه الخ�ضو�س لأنه من الأرجح اأن 
يكون دور تقديم الرعاية م�ضنداً اإليها. ومن ثم فاإن حدوث 

المر�س في نطاق الأ�ضرة يمكن اأن يقلل من قدرة المراأة على 
ممار�ضة اأن�ضطة مدرة للدخل واأن ُي�ضعف قدرتها على التاأثير 

على القرارات الأ�ضرية.
وت�ضكل اأي�ضاً الأحداث المتعلقة بالحياة من قبيل الميالد 
والوفاة والزواج اإلى جانب الطقو�س الثقافية الأخرى هزات 

بالن�ضبة لالأ�ضرة المعي�ضية الريفية. ويغطي معظم خطط التاأمين 
المتناهي ال�ضغر المو�ضوفة هنا النفقات المتعلقة بالحمل 

والولدة. ويقدم بع�ضها تاأميناً على الحياة وتاأميناً بخ�ضو�س 
الموت )Sriram، 2005؛ وMgobo، 2008(، ولكن �ضبكات 

الأمان غير الر�ضمية، من قبيل جمعيات الدفن، تظل م�ضادر 
هامة لتليين الدخل بالن�ضبة لالأ�ضر المعي�ضية الريفية، ل �ضيما 
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بالن�ضبة للمراأة، التي قد تواجه فقدان جميع الأ�ضول التي 

تملكها عند وفاة زوجها )Dercon واآخرون، 2007؛ 
.)2007  ،Setoiو  Matoboو  Mapetlaو

للمراأة  نة  اإيجاد ثقافة مالئمة وممكِّ العمل على 
ينبغي اأن تعمل جهات الإقرا�س وغيرها من الموؤ�ض�ضات 

المالية على اإيجاد ثقافة مراعية للق�ضايا الجن�ضانية في 
تنظيمها كله )البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة 
وال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2009(. وينبغي 

ا�ضت�ضارة المراأة واإ�ضراكها في المناق�ضات، و�ضنع 
القرار، والتخطيط، وتقديم الخدمات. وينبغي اأن تكون 

ا�ضتراتيجيات الت�ضويق والدعاية وعمليات تقديم الخدمات 
مراعية للق�ضايا الجن�ضانية. واإ�ضراك الرجل في الم�ضاريع 

والمجموعات يمكن اأن تكون له تاأثيرات اإيجابية على 
ن نجاح الم�ضروع، ولكنه  العالقات بين الجن�ضين واأن يح�ضِّ

ينطوي اأي�ضًا على المخاطرة بفقدان التركيز على المراأة 
.)2008 ،Roomeو Armendáriz(

وتبيِّن مجموعة كبيرة من الأدلة اأن اإقرا�س المراأة ي�ضاعد 
الأ�ضرة المعي�ضية على تنويع دخلها وزيادته واأنه يرتبط 

بفوائد اأخرى من قبيل زيادة تنويع �ضبل المعي�ضة، وزيادة 
الم�ضاركة في �ضوق العمل، والح�ضول على مزيد من التعليم، 

ن المراأة بال�ضرورة، اإذا  والتمتع ب�ضحة اأف�ضل. بيد اأنه ل يمكِّ
لم تكن تتحكم في الأ�ضول التي يجري تكوينها اأو تجري 

.)2008 ،Garikipati( زيادتها
وت�ضمل المنتجات الم�ضممة من اأجل تعزيز و�ضع المراأة 

اأر�ٍس  القرو�س التي يقدمها بنك غرامين من اأجل �ضراء 
اأو م�ضكن ب�ضرط ت�ضجيل تلك الأر�س اأو ذلك الم�ضكن با�ضم 

المراأة، والقرو�س التي تقدمها موؤ�ض�ضة الأ�ضر المعي�ضية 
لالئتمان والدخار في الهند من اأجل الوالدين لكي ي�ضتريا 

اإدرار دخل  اأ�ضوًل من اأجل بناتهما، مما يمكنهما من 
وتاأخير زواج بناتهما وامتالك اأ�ضول يمكن اأن تاأخذها 

 .)2009 ،Hartlو Mayoux( بناتهما معهن عندما يتزوجن
وعلى نف�س هذا الغرار، جرى ت�ضميم طائفة من المنتجات 

لكي تعود بالفائدة  على المراأة في المجتمع المحلي 
ب�ضكل غير مبا�ضر )Mayoux وHartl، 2009(،  ومنها مثاًل 
اأو  ف ن�ضاًء،  اأجل الأعمال التي توظِّ القرو�س التي تقدم من 
اأجل الأعمال التي تقدم خدمات من قبيل رعاية الطفل  من 

التي تعود بالفائدة على ن�ضاء اأخريات.

المبتكرة والقنوات  التكنولوجيا  ا�ستخدام 
اإن البتكارات التكنولوجية من قبيل البطاقات المدفوع 
ثمنها �ضلفًا ونظم الهواتف المحمولة من اأجل مدفوعات 

القرو�س وتحويل النقود تجعل من الأي�ضر بالن�ضبة للمراأة 
اأن تح�ضل على راأ�س مال وذلك بالحد من حاجتها 

اإلى النتقال م�ضافات طويلة، مما يتيح لها اأن تتخطى 

المعوقات الجتماعية التي تقيِّد قدرتها على الحركة 
اأو تقيِّد الأ�ضخا�س الذين يمكنها اأن تتفاعل معهم 

اأدخل  اآخر،  )Duncombe وBoateng، 2009(. وفي مثال 
بنك في مالوي تودع فيه المدخرات ال�ضغيرة ابتكارات 
تمنح المراأة �ضيطرة اأكبر على دخلها، من قبيل ا�ضتخدام 
بطاقة بيومترية ل تتيح �ضوى لحائز البطاقة اأن ي�ضحب 

نقوداً من الح�ضاب، وتتيح اإمكانية فتح ح�ضاب بدون 
بطاقة هوية، فبطاقة الهوية هذه ل تكون متوافرة لدى 
اأ�ضخا�س كثيرين في المناطق الريفية. وقد نجح البنك 

في جذب اأعداد كبيرة من الن�ضاء لفتح ح�ضابات م�ضرفية 
 Quisumbing 2007، وهو م�ضت�ضهد به لدى ،Cheston(

.)2010 ،Pandolfelliو
وقد ا�ضتطاعت الموؤ�ض�ضات المالية في بلدان مثل 

البرازيل والهند وكينيا والفلبين وجنوب اأفريقيا اأن تقدم 
خدماتها اإلى الزبائن الريفيين بتكلفة اأقل وذلك باإجراء 

معامالتها من خالل مكاتب البريد ومحطات البنزين 
والمتاجر، وثمة جهات كثيرة تقدم خدمات الت�ضالت 

الال�ضلكية تتيح لزبائنها تقديم مدفوعات اأو تحويل اأموال 
)البنك الدولي، 2007اأ(. وهذه المنافذ التي ي�ضهل الو�ضول 

اإليها بدرجة اأكبر يمكن اأن تكون مفيدة بالذات بالن�ضبة 
للمراأة الريفية التي تجد �ضعوبة في النتقال اإلى اأماكن 

الأعمال المركزية.

ما  في  الجن�سين  بين  الفجوة  �سد 
المال الجتماعي  براأ�ض  يتعلق 

الن�سائية الجماعات  من خالل 

يمكن اأن يكون تكوين راأ�س مال اجتماعي للمراأة و�ضيلة 
فعالة لتح�ضين تبادل المعلومات وتوزيع الموارد، وتجميع 

المخاطر، وكفالة ال�ضتماع اإلى �ضوت المراأة في عملية 
�ضنع القرار على جميع الم�ضتويات. والمنظمات المجتمعية، 

ومن بينها الجماعات الن�ضائية، يمكن اأن تكون و�ضيلة فعالة 
لتوليد راأ�س مال اجتماعي. وبا�ضتطاعة الجماعات الن�ضائية، 

عاملة كتعاونيات لالإنتاج ورابطات لالدخار وجماعات 
للت�ضويق، اأن تنه�س بالإنتاج وت�ضاعد المراأة على الحتفاظ 
بال�ضيطرة على الدخل الإ�ضافي الذي يتحقق لها، مثلما دلل 

على ذلك م�ضروع تمحور حول اإنتاج تربية ب�ضعة اأنواع 
متعددة من الأ�ضماك معاً في بنغالدي�س. وعندما اأثبت 

الم�ضروع نجاحه في توفير دخل اإ�ضافي، تعززت اأي�ضًا 
مكانة المراأة في اإطار الأ�ضرة المعي�ضية وفي المجتمع المحلي 

.)2000 ،Naved(
الموارد  تجميع  كبير من خالل  نطاق  على  والعمل 

المعوقات  بع�س  تذليل  على  المراأة  ي�ضاعد  اأن  يمكن 
المزارعات  قامت  كينيا،  ففي  المزارعات.  تواجهها  التي 
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يعملن  الالئي  الن�ضاء  لرابطة  الرئي�ضي  الهدف  اإن 
لتحقيق  الن�ضاء  تنظيم  هو   )SEWA( الخا�س  لح�ضابهن 

هذا،  ولتحقيق  النف�س.  على  والعتماد  كاملة  عمالة 
للم�ضاعدة  �ضغيرة  جماعات  بتكوين  الرابطة  تقوم 
الن�ضاء  منازل  اأو  حقول  في  �ضهريًا  تجتمع  الذاتية 

مجتمعية.  غرف  في  اأو  الجماعات  تلك  في  الأع�ضاء 
الجماعات  هذه  اإلى  الن�ضمام  المزارعات  وتختار 

ال�ضواغل  ب�ضاأن  الراأي  وتبادل  المتبادلة  الفوائد  لتقا�ضم 
�ضبيل  فعلى  جماعيًا.  م�ضاكلهن  ولحل  الم�ضتركة 

غوجارات،  ولية  في  �ضاباركانتا  منطقة  في  المثال، 
نطاق  على  يعملن  الالئي  المزارعات  الرابطة  �ضاندت 

مزارعات  رابطة  هو  لهن،  اتحاد  اإقامة  في  �ضغير 
م�ضتجمعات  �ضون  اأجل  من  بحملة  وقامت  �ضاباركانتا، 

قرى. �ضبع  في  المياه 
الرابطة  تتبعه  الذي  التي�ضير  نهج  ويت�ضمن 

وهذه  المهنية.  المنظمات  توفره  الذي  القدرات  بناء 
على  الرابطة  في  الأع�ضاء  الن�ضاء  تدرِّب  المنظمات 
على  التدريب  وتقدم  والقيادية،  الإدارية  المهارات 

الن�ضاء  لم�ضاعدة  الجماعي  العمل  وعلى  الذاتي  التنظيم 

لديهن  قياديات  ي�ضبحن  اأن  على  الرابطة  في  الأع�ضاء 
القراءة  معرفة  م�ضتويات  انخفا�س  ويمثل  باأنف�ضهن.  ثقة 

رئي�ضيًا  تحديا  الرابطة  في  الم�ضاركات  لدى  والكتابة 
اأي�ضًا  الرابطة  وتقدم  فعال.  تدريب  بتقديم  يتعلق  ما  في 
اأ�ضا�س  على  قائم  الوظيفية  الأمية  محو  اأجل  من  تدريبًا 

المحلي.  المجتمع  من  محلي  مدرب  ويي�ضره  الجماعة 
حول  ويتمحور  القراءة  مهارات  على  التدريب  ويركز 

للمراأة. المحددة  الحتياجات 
ت�ضاعد  للرابطة  التابعة  القروية  المرجعية  والمراكز 

الذاتية،  الم�ضاعدة  جماعات  خالل  من  المزارعات، 
الجديدة،  للتكنولوجيات  المحتملة  الفوائد  تحديد  على 

عمليات  في  والم�ضاركة  مالءمتها،  مدى  وتقييم 
تزود  المرجعية  المراكز  وهذه  التكنولوجي.  التطوير 

وبمعلومات  النوعية،  جيدة  بمدخالت  اأي�ضًا  المزارعات 
التابعة  التعاونيات  اأما  تقنية.  وبم�ضورة  الأ�ضواق،  عن 

البذور  بتوزيع  تقوم  مرخ�ضة  جهات  فهي  للرابطة 
بذوراً  وتقدم  للبذور  غوجارات  ولية  ل�ضركة  وتابعة 

بما  )اأقل  معقولة  وباأ�ضعار  المنا�ضب  الوقت  في  جيدة 
في  الموجودة  الأ�ضعار  من  المائة  في   20 اإلى  ي�ضل 

الإطار 10
)SEWA( الرابطة الهندية للن�ساء الالئي يعملن لح�سابهن الخا�ض

اأجل  من  اأنف�ضهن  بتنظيم  وقمن  اأرا�ضيهن  قطع  بتجميع 
والتجار.  ال�ضما�ضرة  مع  وللتعامل  ادخار  رابطات  اإقامة 

يواجهنها  كن  التي  الم�ضاكل  ا�ضتطعن حل  الطريقة،  وبهذه 
اأر�ٍس وائتمان ومعلومات  في ما يتعلق بالح�ضول على 
نطاق  على  للعمل  باهر  مثال  وثمة   .)2000  ،Spring(
اأنف�ضهن  لح�ضاب  يعملن  الالئي  الن�ضاء  رابطة  هو  كبير 
اأحمداأباد  في   1972 �ضنة  في  تاأ�ض�ضت  التي   ،)SEWA(

ذات ع�ضوية  كمنظمة  الرابطة  هذه  بداأت  فقد  بالهند. 
في  يعملن  الالئي  الفقيرات  الن�ضاء  اأجل  من  الحجم  �ضغيرة 

اأكثر  ت�ضم  الرابطة  اأ�ضبحت  والآن،  الر�ضمي.  غير  القطاع 
الهند  اأنحاء  في جميع  منطقة   14 في  مليون ع�ضو  من 

بالخدمات،  يتعلق  ما  في  تنظيم جماعات  اإلى  وترمي 
من�ضفة.  معاملة  على  والح�ضول  الأ�ضواق،  اإلى  والنفاذ 

لديه  كان  الذي   ،SEWA بنك  لها هي  تابعة  تعاونية  واأكبر 
300 ح�ضاب  اأكثر من 000  الفترة 2008-2007  في 
)راجع  اأمريكي  دولر  مليون   16.6 نحو  ودائعه  وتبلغ 

دائمًا  يتي�ضر  ل  الرا�ضخة  وال�ضبكات  والرابطات   .)10 الإطار 
اآخر،  مثال  ذلك  على  يدلل  مثلما  اإليها،  الن�ضمام  للمراأة 

في  الن�ضاء �ضعوبة  فهنا وجدت  ال�ضين.  غرب  من جنوب 
الذكور  عليها  ي�ضيطر  التي  ال�ضبكات  منظومة  اإلى  النفاذ 
 Song( النباتات  لتربية  الر�ضمي  بالنظام  يتعلق  ما  في 

الن�ضائية  الجماعات  تكون  اأن  ويمكن   .)2002  ،Jigginsو
منظمات مختلطة  اإلى  لالن�ضمام  فعالة  و�ضيلة  رف  ال�ضِ

الرا�ضخة. الجماعات  اإلى  لالن�ضمام  اأو  الجن�ضين 
اأنها و�ضيلة  الذاتية  الم�ضاعدة  اأي�ضًا جماعات  اأثبتت  وقد 

المالية. وهذه الجماعات  المراأة بالموؤ�ض�ضات  فعالة لربط 
الن�ضاء  القرية وتتطلب عادًة من  قد تعمل على م�ضتوى 
الأع�ضاء فيها عقد اجتماعات ب�ضفة منتظمة. وُتجمع 

واإما تودع في بنوك ريفية  امراأة ع�ضو  المدخرات من كل 
اأن  الجماعة. وبعد  اأع�ضاء في  اأخريات  لن�ضاء  ُتقر�س  اأو 

البنوك  القرو�س، تقوم  �ضداد  تدلل جماعة على قدرتها على 
الريفية عادًة با�ضتغالل مدخرات الجماعة وبتوفير راأ�س 

ا�ضتخدامه  اإ�ضافي يمكن للن�ضاء الأع�ضاء في الجماعة  مال 
الأغذية  الدولي ومنظمة  )البنك  اأغرا�س زراعية  في 

الزراعية، 2009(.  الدولي للتنمية  والزراعة وال�ضندوق 
اأن  العمل من خالل جماعات يمكن  اأن  وثمة دليل على 

القرو�س  المراأة على الحتفاظ بال�ضيطرة على  ي�ضاعد 
ن عائدات ال�ضتثمارات في  التي تح�ضل عليها واأن يح�ضِّ

.)2008 ،Garikipati( التي تديرها ن�ضاء  الم�ضاريع 
ومع اأن الجماعات يمكن اأن تكون و�ضيلة هامة لزيادة 

�ضوت المراأة، قد يكون هناك في بع�س الأحيان اعتماد 
مفرط على هذه الآلية. وتواجه الجماعات الن�ضائية، مثلها 
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القروية  المرجعية  المراكز  وُتبلِّغ  المحلية(.  الأ�ضواق 
الحالية  بالأ�ضعار  قروية  مجموعة  كل  في  القياديات 

ن  يمكِّ مما  المنتظمة،   SMS ر�ضائل  خالل  من  للنواتج، 
على  للح�ضول  الم�ضاومة  من  الذاتية  الم�ضاعدة  جماعات 

تنتجها. التي  والفاكهة  الخ�ضر  مقابل  اأف�ضل  اأ�ضعار 
�ضغار  ن  تمكِّ التي  الرابطة  منظمات  بين  ومن 

التوزيع  �ضبكة  تلعب  الأ�ضواق  اإلى  النفاذ  من  المزارعات 
تعمل  ال�ضبكة  فهذه  خا�ضًا.  دوراً   )RUDI( الريفية 

بتوفيرها  والم�ضتهلكين  المزارعات  بين  و�ضل  كجهة 
منتظمة.  ب�ضفة  ُت�ضتخدم  التي  ال�ضلع  القرى  ل�ضكان 

اإلى  �ضتى  مناطق  من  والملح  والتوابل  الحبوب  وُتنقل 
الطريقة،  وبهذه  البيع.  مراكز  اإلى  وُتر�ضل  ت�ضنيع  مركز 

المزارعات  لجماعات  منفذاً  الريفية  التوزيع  �ضبكة  توفر 
للبائعات. وعمالة 

الالئي  الن�ضاء  رابطة  تتبعه  الذي  النهج  ويحقق 
عملية  لأنه  بالغًا  نجاحًا  الخا�س  لح�ضابهن  يعملن 

جماعات  بين  وثيق  ارتباط  يوجد  اإذ  متكاملة. 
الرابطة  موؤ�ض�ضات  خالل  من  والرابطة  الذاتية  الم�ضاعدة 

والتاأمين  ال�ضغر  المتناهي  التمويل  وكالت  قبيل  من 

مرافق  خالل  من  وكذلك  لها،  التابعة  التدريب  ومرافق 
الإذاعية  المحطة  قبيل  من  بها  الخا�ضة  الت�ضال 

للم�ضاءلة  يخ�ضع  الرابطة  تتبعه  الذي  والنهج  للرابطة. 
للخدمات  تقديمه  وفعالية  ال�ضعبية  اأ�ض�ضه  ب�ضبب  و�ضامل 

نفوذ  وللرابطة  الذاتية.  الم�ضاعدة  جماعات  خالل  من 
�ضركاء  مع  وروابطها  الداخلي  تما�ضكها  ب�ضبب  اأي�ضًا 
والجامعات  الحكومية  الإدارات  قبيل  من  خارجيين 

الحكومية  غير  والمنظمات  والتطوير  البحث  ووكالت 
الخا�س. القطاع  و�ضركات 

وكثيراً ما تنجح جماعات الم�ضاعدة الذاتية التابعة 
للرابطة والبالغ مجموعها 140 2 جماعة في تحقيق 

ن جذري في حياة الن�ضاء وذلك بزيادة دخلهن  تح�ضُّ
واأمنهن الغذائي وبتمكينهن من اغتنام فر�س جديدة. 

فعلى �ضبيل المثال، اأدى اإن�ضاء تعاونية مزارعات 
�ضاباركانتا اإلى تمكين المزارعات من ا�ضت�ضالح 000 3 

في  النحدار  ال�ضديدة  ال�ضيقة  الوهاد  اأرا�ضي  من  هكتار 
روبية   5  000 قدره  متو�ضط  من  الدخل  وزاد  قرية.   73

اإلى  ي�ضل  ما  اإلى  اأمريكيًا(  دولراً   112 )نحو  هندية 
�ضنويًا. هندية  روبية   15  000

الإطار 10
)SEWA( الرابطة الهندية للن�ساء الالئي يعملن لح�سابهن الخا�ض

مثل اأي عملية عمل جماعي، تحديات وتكاليف. فر�ضوم 
الع�ضوية قد توؤدي اإلى عدم ان�ضمام الن�ضاء الفقيرات من 

حيث الموارد، ومن �ضاأن معايير الع�ضوية من قبيل ملكية 
الأرا�ضي اأن تحول دون ان�ضمام الن�ضاء الالئي ل يملكن 

اأر�ضًا اإلى تلك الجماعات كاأع�ضاء. وقد يتداخل توقيت 
الجتماعات وطولها مع المهام اليومية للمراأة. وبناء ثقة 

داخل الجماعات الم�ضّكلة حديثًا قد ي�ضتغرق وقتًا كبيراً. وقد 
ل تكون المراأة مهتمة اأي�ضًا بالن�ضمام اإلى جماعة لأن 

 Quisumbing الجماعة ل تعالج �ضواغلها الرئي�ضية. ويفيد
وPandolfelli )2008( عن نتائج من م�ضروع في الفلبين 

�ضجع الن�ضاء على ر�ضد بحيرة لتقييم ما اإذا كانت اأ�ضاليب 
ب الغرين. ومع ذلك  �ضون التربة قد اأدت اإلى الحد من تر�ضُّ

كانت م�ضاركة الن�ضاء منخف�ضة، لأن اهتمامهن الرئي�ضي 
كان ين�ضب على الق�ضايا ال�ضحية. وعندما بداأ الم�ضروع 

في تاأكيد العالقة بين ال�ضحة ونوعية الماء، زادت م�ضاركة 
الن�ضاء. ولذا فاإن فهم الدوافع التي توؤدي اإلى الن�ضمام اإلى 

جماعة هو اأمر اأ�ضا�ضي في ما يتعلق بكفالة ا�ضتدامة الجماعة 
)Pandolfelli وMeinzen-Dick وDohrn، 2008(. ومن 

الالزم اأن يكون لدى وا�ضعي ال�ضيا�ضات ولدى الأخ�ضائيين 
الممار�ضين فهم وا�ضح للق�ضية المحددة التي يحاولون 

معالجتها في ما يتعلق بتكوين الجماعات، واأن يدركوا اأن 

ا�ضتخدام الجماعات وال�ضبكات غير الر�ضمية قد ثبت في بع�س 
الأحيان اأنه اأنجح من بدء تكوين جماعات من ال�ضفر.

ويمكن اأن تكون الجماعات المختلطة الجن�ضين اأكثر 
فعالية حيثما كان يلزم عمل م�ضترك، كما هو الحال في ما 

Meinzen-و Pandolfelli( يتعلق باإدارة الموارد الطبيعية
Dick وDohrn، 2008(. ولكي ت�ضارك المراأة بن�ضاط في 

جماعات مختلطة الجن�ضين، يجب اأن تت�ضدى تلك الجماعات 
للم�ضاكل الن�ضائية وينبغي اأن يكون الهدف من اإقامتها هو 

اإتاحة م�ضاركة اأكثر من فرد واحد من اأفراد الأ�ضرة المعي�ضية، 
اإذا لزم الأمر )Meinzen-Dick واآخرون، 2010(. وينبغي 

اأي�ضًا اأن تتيح الجماعات المختلطة ال�ضتماع اإلى �ضوت 
المراأة. فقد وجدت درا�ضة حالة اإفرادية ب�ضاأن اإثيوبيا اأن 

عقد اجتماعات مع ن�ضاء فقط اأو مع عدد مت�ضاٍو من الرجال 
والن�ضاء قد اأدى اإلى زيادة ا�ضتعداد الن�ضاء للتعبير عن اآرائهن 
)German وTaye، 2008(. وخ�ضو�ضيات اآليات الجماعات، 

من قبيل اإدارة الأموال وتقا�ضم الفوائد، ون�ضبة المراأة في 
المواقع القيادية، �ضتلعب اأي�ضًا دوراً هامًا في ت�ضجيع المراأة 

على الم�ضاركة.
والقدرة على تنظيم جماعات مختلطة الجن�ضين �ضتتوقف 

على الف�ضل بين الجن�ضين داخل المجتمع المحلي. ففي 
المجتمعات المحلية التي يوجد فيها م�ضتوى مرتفع من 
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الف�ضل بين الجن�ضين، قد تف�ضي الجماعات القا�ضرة على 
المراأة فقط اإلى تحقيق نواتج مرغوبة بدرجة اأكبر ل�ضالح 
 .)2008 ،Dohrnو Meinzen-Dickو Pandolfelli( المراأة

ومع ذلك، قد يوؤدي في بع�س الأحيان ا�ضتبعاد الرجال اإلى 
ن�ضوء عقبات ل داعي لها. فثمة م�ضروع يطبِّق ال�ضتراتيجية 
الجديدة لك�ضب العي�س المتمثلة في اإنتاج ال�ضلطعون الطيني 

لتزويد الفنادق به في جزيرة اأونغوجا، في جمهورية تنزانيا 
المتحدة، ا�ضتبعد الرجال واأدى الغ�ضب الذي نجم عن ذلك في 

�ضفوف الرجال اإلى زيادة تكاليف المعامالت والمدخالت 
لأن الن�ضاء ا�ضطررن اإلى العتماد على عدد �ضغير من 

�ضيادي الأ�ضماك الذكور للح�ضول على الزريعات والعلف 
)Coles وMitchell، 2010(. وينبغي للم�ضاريع التي تتدخل 

في العوامل الدينامية الجتماعية – الثقافية المحلية اأن 
تتجنب خيارات “التجاهل” واأن ت�ضتند، بدلً من ذلك، في 

تدخالتها اإلى ال�ضياق المحدد والم�ضكلة الكامنة.

التكنولوجيا الفجوة في مجال  �سد 

على  المراأة  بح�ضول  يتعلق  ما  في  الفجوة  �ضد  اإن 
ي�ضاعد  اأن  يمكن  التكنولوجيات  من  وا�ضعة  طائفة 

اإنتاجًا،  اأكثر  اأن�ضطة  تمار�س  لكي  وقتها  تحرير  على 
العائدات  ن  ويح�ضِّ الزراعية،  اإنتاجيتها  من  ُيزيد  مما 

تختار  اأن  من  ويمّكنها  عليها،  تح�ضل  التي  الت�ضويقية 
الفجوة  و�ضد  ولأ�ضرتها.  لنف�ضها  اأف�ضل  اختيارات 

التكنولوجيات  وجود  يتطلب  التكنولوجيا  مجال  في 
لدى  الأولوية  ذات  الحتياجات  لتلبية  ال�ضرورية 

بفائدة  وعي  على  الن�ضاء  تكون  اأن  ويقت�ضي  المزارعات، 
الالزمة  الو�ضائل  لديهن  تكون  واأن  التكنولوجيات،  تلك 

عليها. للح�ضول 

وبيئات  تكنولوجيات  تهيئة 
المراأة احتياجات  تلبي 

�ضاعات  الريفية  المراأة  عمل  ال�ضابقة  الف�ضول  وّثقت  لقد 
متنوعة  مجموعة  بين  فيها  توازن  يوم  كل  جداً  طويلة 
والحيواني،  المح�ضولي  بالإنتاج  المتعلقة  المهام  من 

اأ�ضرية  والتزامات  الطفل،  ورعاية  باأجر،  والعمالة 
الطعام  اإعداد  قبيل  من  الأخيرة،  واللتزامات  اإ�ضافية. 
من  كبيرة  م�ضاحة  ت�ضغل  الماء،  وجلب  الحطب  وجمع 

اأكثر  اأن�ضطة  في  م�ضاركتها  من  وتحد  المراأة  وقت 
وجمهورية  واأوغندا  كينيا  من  درا�ضات  فثمة  اإنتاجًا. 

والن�ضاء  الأطفال  اأن  تبين  مثاًل،  المتحدة،  تنزانيا 
الماء  م�ضدر  من  الماء  يجلبون  الريفية  المناطق  في 

ويحتاجون  يوم  كل  المتو�ضط  في  مرات  اأربع  الرئي�ضي 
واآخرون،   Thompson( مرة  لكل  دقيقة   25 نحو  اإلى 

اأقل  المهام  هذه  من  الكثير  جعل  الممكن  ومن   .)2001
اتباع  خالل  من  بكثير  للوقت  ا�ضتهالكًا  واأقل  م�ضقة 

ب�ضيطة. تكنولوجيات 
والماء ذو اأهمية خا�ضة لالأ�ضر المعي�ضية الريفية لأنه 

�ضروري من اأجل الواجبات الزراعية والأ�ضرية، ولكن كثيراً 
اأولويات المراأة في ما يتعلق  اأولويات الرجل عن  ما تختلف 

با�ضتخدام الماء. فالمراأة غالبًا ما تكون م�ضوؤولة عن جلب 
جميع الماء الذي ُي�ضتخدم منزليًا، اأي ماء ال�ضرب والنظافة 
وال�ضحة. واإدخال م�ضادر للمياه في القرى يمكن اأن يقلل 

كثيراً من الوقت الذي تنفقه الن�ضاء والفتيات في جلب الماء 
)ال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية، 2007(. فعلى �ضبيل 
اإقامة واإعادة تاأهيل م�ضادر مياه في �ضت  اأدت  المثال، 

مقاطعات ريفية في المغرب اإلى خف�س الوقت الذي تق�ضيه 
الن�ضاء والبنات ال�ضغيرات في جلب المياه بن�ضبة تتراوح 

اإلى 90 في المائة. وارتفع معدل انتظام  من 50 في المائة 
البنات في المدار�س البتدائية في هذه المقاطعات بن�ضبة 

اأربع �ضنوات، وهو  قدرها 20 في المائة على مدى فترة 
اأقل في جلب المياه  اإنفاق البنات وقتًا  اإلى  اأمر ُعزي جزئيًا 

)البنك الدولي، 2003(.
وم�ضاريع المياه التي تحقق اأهدافًا معي�ضية متعددة 

وتاأخذ في الح�ضبان الق�ضايا الجن�ضانية على النحو 
 Quisumbing( ال�ضحيح من الأرجح اأن تكون م�ضتدامة

وPandolfelli، 2010(. ففي قرية مانزفير، في زمبابوي، 
مثاًل، اأ�ضرك م�ضروع لإ�ضالح اآبار الحفر الرجال والن�ضاء 
في عملية �ضنع القرار بخ�ضو�س التكنولوجيا والمواقع 

المالئمة لنقاط جديدة للتزود بالمياه، وتلقت الن�ضاء 
تدريبًا على �ضيانة م�ضادر المياه الجديدة. والم�ضاركة 

الن�ضطة من جانب الن�ضاء اأك�ضبتهن اإح�ضا�ضًا قويًا بامتالك 
تلك الم�ضادر؛ فقد قمن، مثاًل، بو�ضع نظم ادخار وفرت 

اأمواًل ل�ضراء قطع غيار. وكان من نتائج الم�ضروع اإ�ضالح 
اأربع مرات من العدد الذي كان  اأكبر  اآبار الحفر  عدد من 

.)2006 ،Katsi( م�ضتهدفًا
ويمكن اأي�ضًا اأن ي�ضغل جلب الحطب لأغرا�س الطهي 

– بالمعنى  اأنه يمثل  ن�ضبة كبيرة من وقت المراأة ف�ضاًل عن 
– عبئًا ثقياًل. فالمراأة في ريف  اإلى حد كبير  الحرفي 

ال�ضنغال، مثاًل، ت�ضير عدة كيلومترات يوميًا حاملة اأثقاًل 
من الخ�ضب تتجاوز 20 كيلوغرامًا )Seck، 2007(. ومن 

اإزالة الغابات والظواهر الجوية غير  الممكن اأن توؤدي 
اإلى زيادة الوقت الذي تنفقه  المواتية، من قبيل الجفاف، 

المراأة في جمع الحطب. والمواقد ذات الكفاءة في ا�ضتخدام 
الوقود يمكن اأن تقلل الحتياجات من الحطب بن�ضبة 

اإلى 60 في المائة )منظمة  تتراوح من 40 في المائة 
اإلى الحد من التلوث  اإ�ضافة  الأغذية والزراعة، 2006ب(، 

الداخلي وكذلك من الوقت الالزم للطهي. ويمكن اأي�ضًا 
للمواقد الم�ضنوعة محليًا اأن تتيح للحرفيين الريفيين فر�ضًا 
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لك�ضب دخل. ففي غرب كينيا، مثاًل، اأدى ا�ضتخدام موقد 

اإلى حدوث انخفا�س كبير في م�ضتويات الدخان.   Upesi

واأفادت الن�ضاء الالئي ا�ضتخدمت الموقد باأنهن اأ�ضبحن 
يوفرن نحو ع�ضر �ضاعات من وقتهن كل �ضهر. ويوفر الموقد 
في ا�ضتخدام الوقود بن�ضبة ت�ضل اإلى 40 في المائة مقارنًة 

ر لمدة  بنيران الطهي التقليدية ذات الأحجار الثالثة ويعمِّ
Upesi تنتجها جماعات  تبلغ نحو اأربع �ضنوات. ومواقد 

ن�ضائية محلية، وتتيح للن�ضاء الريفيات فر�ضًا لك�ضب دخل 
)Okello، 2005(. وتخ�ضي�س قطع اأرا�ٍس لزرع اأ�ضجار 

حرجية، والتحريج الزراعي، واتباع طرق مح�ضنة لترييح 
اإلى زيادة الإقالل من  اأن توؤدي  اأمور يمكن  التربة هي 

الوقت الذي ُينفق في جمع الحطب وذلك بجعل م�ضادر 
الحطب اأقرب اإلى المنزل. وتتطلب هذه التدابير وجود حيازة 

م�ضمونة ف�ضاًل عن مدخالت من اليد العاملة وا�ضتثمارات 
لن تتحقق فوائدها اإل بعد عدد من ال�ضنوات )منظمة 

الأغذية والزراعة، 2006ب(.
وتوافر اأدوات زراعية مالئمة للمراأة يمكن اأي�ضًا اأن يقلل 

من الكدح والوقت الذي ينفق في الحقل. وكثيراً ما تكون 
الأدوات الزراعية التي ُت�ضتخدم على الأغلب في عمليات 

تهيمن عليها الن�ضاء، مثل اإزالة الأع�ضاب ال�ضارة اأو اأن�ضطة 
ما بعد الح�ضاد، غير م�ضممة من اأجل المراأة. ففي حقيقة 
الأمر، كثيراً ما يت�ضور القائمون على تطوير التكنولوجيا 
اأن التكنولوجيات محايدة بالن�ضبة للجن�ضين، ولكن المراأة 

تكون عادًة في المتو�ضط اأقل وزنًا واأقل طولً مقارنًة بالرجل 
 Puna Jiو Singh( وقد ل تكون لديها نف�س قوته الع�ضلية
Gite وAgarwal، 2006(. ومن الممكن اأن تي�ّضر الأدوات 

الزراعية المح�ضنة اأن�ضطة اإعداد حو�س البذور، والغر�س، واإزالة 
الأع�ضاب، والح�ضاد. فعلى �ضبيل المثال، اأظهرت درا�ضة 

حالت اإفرادية في بوركينا فا�ضو وال�ضنغال واأوغندا وزامبيا 
وزمبابوي اأن اآلة العزق ذات اليد الطويلة يمكن اأن تي�ضر عبء 
عمل المراأة مقارنًة باآلت العزق التقليدية ذات اليد الق�ضيرة، 

ولكنها لم تكن مقبولة في بع�س البلدان لأن الوقوف كان 
مرتبطا بالك�ضل )ال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية/منظمة 

الأغذية والزراعة/FARMESA، 1998(. ودللت درا�ضة اأخرى 
من الهند على اأن الن�ضاء الالئي ا�ضتخدمن اآلة لنزع لحاء 

الفول ال�ضوداني ا�ضتطعن اأن ينزعن لحاء كميات من الفول 
ال�ضوداني اأكبر بنحو 14 مرة وا�ضتخدمن جهداً بدنيًا اأقل 

كثيراً مقارنًة بالن�ضاء الالئي كن ينزعن لحاء الفول ال�ضوداني 
يدويًا. وعند تح�ضير الأر�س با�ضتخدام اأداة يدوية جديدة 
م�ضممة لحفر �ضقوق مرتفعة الحواف من اأجل محا�ضيل 

الخ�ضر، ا�ضتطاعت الن�ضاء اأن ي�ضاعفن عدد ال�ضفوف 
 Puna Jiو Singh( التي يكتمل اإعدادها في �ضاعة واحدة
Gite وAgarwal، 2006(. ومن ثم، ينبغي اإيالء اهتمام 

ل�ضتحداث تكنولوجيات مالئمة لكل �ضياق على حدة ف�ضاًل 
عن تح�ضين ح�ضول المراأة على تلك التكنولوجيات. واإجراء 

درا�ضات ا�ضتق�ضائية اأ�ضا�ضية لالأ�ضر المعي�ضية وللمجتمعات 
المحلية قبل البدء في تطبيق تكنولوجيات جديدة قد ي�ضاعد 

على التنبوؤ بالكيفية التي يتاأثر بها الرجال والن�ضاء بتلك 
التكنولوجيات )Quisumbing وPandolfelli، 2010(. ومن 

الممكن اأي�ضًا اأن توؤدي زيادة اإ�ضراك المراأة في البحوث 
الزراعية وفي التعليم العالي الزراعي اإلى زيادة ا�ضتحداث 

تكنولوجيا مالئمة لالإناث.
والمحا�ضيل المح�ضنة ذات الغالت الأعلى والتي 

لديها قدرة اأف�ضل على التكيف مع الآفات والأمرا�س 
اأي�ضًا اأن توفر العمل، باإقاللها من الوقت الالزم  يمكن 
لعمليات زرع المحا�ضيل. فثمة محا�ضيل معينة، منها 
مثاًل الكا�ضافا وغيره من محا�ضيل الجذور والدرنيات، 

اأقل من العمل وتتيح مزيداً من المرونة  اإلى قدر  تحتاج 
في عمليات زرع المحا�ضيل. والأنواع التي ُتح�ضد في 
موا�ضم تقل فيها الحتياجات من حيث العمل يمكن اأن 

تخفف من الختناقات المتعلقة بالعمل. ويمكن لأ�ضاليب 
اإلى  الإدارة المتكاملة لالآفات اأن تقلل من الحتياجات 

العمل ومن التكاليف في ما يتعلق با�ضتخدام مبيدات 
الآفات، واأن تقلل من تعرُّ�س المزارعين للمواد الكيميائية 

اأما الزراعة التي ت�ضون  الخطرة، واأن ُتزيد من الغالت. 
اأي التي ل تقوم على الحرث، فهي تقلل من العمل   التربة، 

اإزالة الأع�ضاب ال�ضارة، لأن  الالزم لتح�ضير الأر�س ومن 
الحقل يكون مغطى بوا�ضطة محا�ضيل غطائية ولأن غر�س 

البذور يحدث مبا�ضرًة بدون تح�ضير حو�س البذور )منظمة 
الأغذية والزراعة، 2006ب(. ويمكن لتكنولوجيات تثبيت 

النتروجين بيولوجيًا لتح�ضين خ�ضوبة التربة، من قبيل 
اأو البقول الحبية،  البتكارات في مجال التحريج الزراعي، 

اأن ُتزيد الإنتاجية واأن توفر العمل.

الإر�ساد خدمات  تح�سين 
التكنولوجيا  لن�ضر  هامة  الإر�ضاد  خدمات  اإن 

للمزارعات  تقديمها  ولكن  الجيدة،  والممار�ضات 
ال�ضياقات،  بع�س  ففي  ذلك.  في  بعناية  النظر  يتطلب 

ثقافيًا  المقبول  من  اأن  نجد  جميعها،  فيها  لي�س  ولكن 
اأكثر  الإر�ضاد  اأخ�ضائيات  مع  تتفاعل  اأن  للمزارعة 

على  ويجب  الإر�ضاد.  اأخ�ضائيي  مع  تتفاعل  اأن  من 
اأن  اإناثًا،  اأو  ذكوراً  كانوا  �ضواء  الإر�ضاد،  اأخ�ضائيي 

يواجهنها.  التي  والمعوقات  زبوناتهم  احتياجات  يراعوا 
للمراأة  المقدمة  الإر�ضاد  خدمات  تراعي  اأن  ويجب 

المراأة  احتياجات  تكون  ما  وكثيراً  المراأة؛  اأدوار  جميع 
اإلى  الموجهة  البرامج  ل�ضالح  تجاهل  مو�ضع  كمزارعة 

الأ�ضرية. الم�ضوؤوليات 
يكون  اأن  يمكن  اإر�ضاد  باأخ�ضائيات  وال�ضتعانة 

عمدت  فقد  للمزارعات.  الخدمات  لتقديم  فعالة  و�ضيلة 
ن�ضبة  زيادة  اإلى  مثاًل،  المتحدة،  تنزانيا  جمهورية 



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 58
في  المائة  في   30 بلغت  بحيث  الإر�ضاد  اأخ�ضائيات 
من  كثيرات  لأن  الما�ضي،  القرن  ت�ضعينيات  منت�ضف 

في  اأكبر  بحرية  “ي�ضعرن  اأنهن  اأو�ضحن  المزارعات 
حيث  من  اأف�ضلياتهن  واأن   ... معهن  الم�ضاكل  مناق�ضة 

 Due( النحو”  هذا  على  اأف�ضل  تلبية  ُتلبى  الوقت 
التف�ضيل  هذا  اأن  بيد   .)1997  ،Temuو  Magayaneو

اأخ�ضائيو  يكون  قد  كثيرة  حالت  ففي  عامًا،  لي�س 
قادرين  ال�ضحيح  النحو  على  المدربون  الذكور  الإر�ضاد 

القدر. بنف�س  فعالة  خدمات  تقديم  على 
بواقع  الذكور  الإر�ضاد  اأخ�ضائيي  توعية  ويجب 

التي  المعلومات  نوعية  تح�ضين  ويجب  الريفية  المراأة 
المراأة  لحالة  تحليل  اإجراء  يتطلب  وهذا  لها.  تقّدم 

ومن  حدة.  على  مكان  بكل  خا�ضًا  ويكون  بالدقة  يت�ضم 
الن�ضاء  بتنظيم  الثقافية  الحواجز  على  التغلب  الممكن 

للمزارعين  منف�ضل  تدريب  بتوفير  وربما  جماعات  في 
الإر�ضاد  نظم  تكون  اأن  اأي�ضًا  و�ضيتعين  وللمزارعات. 

المتعلقة  المعوقات  لمراعاة  ومرونًة  ابتكاراً  اأكثر 
الأمر،  حقيقة  ففي  الحركة.  على  وبقدرتها  المراأة  بوقت 

مقارنًة  الحركة  على  قدرة  اأقل  عادًة  المزارعات  تكون 
بالوقت،  المتعلقة  للمعوقات  نتيجة  الذكور  بنظرائهن 

الجتماعية  والعقبات  النقل،  لو�ضائل  ا�ضتخدامهن  وتقييد 
حدود  يتخطين  اأن  دون  تحول  التي  المحتملة  والثقافية 

لدى  تكون  ما  اأي�ضًا  وكثيراً  فيها.  يع�ضن  التي  القرى 
توقيت  مع  تتعار�س  قد  مو�ضمية  عمل  اأعباء  المراأة 

الإر�ضادي. التدريب  برامج 
خدمات  لجعل  جاهدة  اإثيوبيا  حكومة  �ضعت  وقد 
وذلك  المراأة  مع  تجاوبًا  اأكثر  تقدمها  التي  الإر�ضاد 

بالزراعة  المعنية  والإقليمية  الوطنية  مكاتبها  بتكليف 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  اإر�ضاد  خدمات  تقدم  باأن 

كل  في  الم�ضاركة  على  المراأة  ت�ضجع  واأن  المراأة،  باأن�ضطة 
المدخالت  على  الح�ضول  في  المراأة  ت�ضاعد  واأن  برنامج، 

 ،Basaznewو  Buchy( اأف�ضل  نحو  على  الزراعية 
التدريب  في  المراأة  لم�ضاركة  اأي�ضًا  كانت  وقد   .)2005

في  اإيجابية  نتائج  ُمزارع  اإلى  ُمزارع  من  والإر�ضاد 
 .)11 )الإطار  اأوغندا 

الحقلية المزارعين  مدار�ض  في  التو�سع 
لقد اأثبتت مدار�س المزارعين الحقلية اأنها طريقة ت�ضاركية 

وفعالة لتمكين المزارعات ولنقل المعارف اإليهن. فعلى 
�ضبيل المثال، نجد اأن ن�ضاء كينيا واأوغندا وجمهورية 

تنزانيا المتحدة الالئي �ضاركن في تلك المدار�س زادت 
احتمالت تطبيقهن للتكنولوجيات الرئي�ضية، بما في ذلك 

اأنواع المحا�ضيل المح�ضنة، وتقنيات اإدارة الثروة الحيوانية 
ومكافحة الآفات. وفي هذه البلدان الثالثة جميعها، 

كانت الن�ضاء ي�ضكلن، في المتو�ضط، 50 في المائة من 

جميع الم�ضاركين في مدار�س المزارعين الحقلية وا�ضتفدن 
ا�ضتفادة كبيرة من م�ضاركتهن. فعلى �ضبيل المثال، حقق 

الم�ضاركون من الأ�ضر المعي�ضية التي تتولى الم�ضوؤولية 
اإناث زيادة بن�ضبة قدرها 23 في المائة في الدخل  عنها 

من الإنتاج الحيواني مقارنًة بالم�ضاركين من الأ�ضر 
المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور وا�ضتطاعت 
اأن ت�ضاعف تقريبًا دخلها الزراعي الفردي. وكانت هذه 

المدار�س من ال�ضهل اأن تلتحق بها الن�ضاء ف�ضاًل عن 
المزارعين الفقراء والمزارعين ذوي الم�ضتويات المنخف�ضة 
من حيث معرفة القراءة والكتابة. وقدَّر المزارعون بالذات 

نهج التعلم الت�ضاركي والقدرة على اإجراء تجارب عملية 
 Davis( با�ضتخدام التكنولوجيات الجديدة في الحقل

واآخرون، 2009(.
المزارعين  مدار�س  في  الإناث  م�ضاركة  ا�ضتهداف  وعند 
درا�ضة  اأظهرت  فقد  هامًا.  دوراً  الوقت  قيود  تلعب  الحقلية 

بالإدارة  يتعلق  ما  في  المدار�س  لتلك  اإفرادية  حالة 
يمكن  اأنها  لنكا  �ضري  في  الأرز  في  لالآفات  المتكاملة 

منها  كل  ي�ضتغرق  اجتماعًا   15 اإلى  ي�ضل  ما  ت�ضتغرق  اأن 
 Wijeratneو  Tripp( منفرد  مو�ضم  في  يوم  ن�ضف 

اأو  المح�ضولية  والأف�ضليات   .)2005  ،Piyadasaو
اأي�ضًا  تحدد  بالمزارعات  المتعلقة  المح�ضولية  العمليات 

ت�ضاركية  بحثية  مبادرة  فثمة  المراأة.  م�ضاركة  مدى 
في   12 م�ضاركة  اإل  تجتذب  لم  بيرو  في  البطاط�س  ب�ضاأن 
البطاط�س  يعتبرن  كن  الن�ضاء  لأن  الإناث  من  فقط  المائة 

الم�ضاركة  كانت  فقد  ذلك،  ومع  “ذكريًا”.  مح�ضوًل 
تناولت  دورات  في  المائة  في   60 بلغت  بحيث  عالية 
لأن  وتقييمها  البطاط�س وح�ضدها  م�ضتن�ضخات  زرع 

 ،Buck( ”اأنثوية“ اأنها  على  اإليها  ُينظر  كان  المهام  هذه 
واآخرون، 2001(.  Vasquez-Caicedoو 2001؛ 

ومدار�س المزارعين الحقلية ُتنتقد اأحيانًا على اأنها 
غير قابلة لال�ضتدامة ماليًا لأنها تتطلب ا�ضتثمارات اأولية 

عالية وتكاليف متكررة كبيرة. وتبيِّن المقارنات اأن 
التكاليف تتباين تباينًا وا�ضعًا ح�ضب البلد والمح�ضول، واأن 

التكاليف لكل مزارع تنخف�س عندما يتعلم مديرو الم�ضاريع 
كيف ي�ضتخدمون مواد تدريبية محلية، وي�ضتعي�ضون عن 

الخبراء الدوليين بموظفين محليين، ويزيدون من عدد 
الم�ضاركين )van den Berg وJiggins، 2007(. ولزيادة 

اأثر مدار�س المزارعين الحقلية على المراأة ولكفالة ا�ضتدامة 
تلك المدار�س، من المهم تدريب المزارعات على اأن ينقلن 

بفعالية الخبرات التي اكت�ضبنها. فهذا �ضيمكنهن من اأن 
ي�ضبحن مي�ضرات في مدار�س حقلية اأخرى اأو اأن يتوا�ضلن 

مع مزارعات غير م�ضاركات في تلك المدار�س.
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للمراأة ح�ضور بارز في برنامج ل�ضبل المعي�ضة الريفية 
الم�ضتدامة بداأ تنفيذه �ضنة 2004 في منطقة كامولي ب�ضرق 

اأوغندا. والأهداف الأ�ضا�ضية للبرنامج هي تح�ضين الأمن 
الغذائي والتغذية وال�ضحة على م�ضتوى الأ�ضرة المعي�ضية 
وعلى م�ضتوى المجتمع المحلي. اأما الأهداف ذات ال�ضلة 

ل  فهي زيادة م�ضادر الدخل وم�ضتوياته، والقدرة على تحمُّ
الأزمات والهزات، والإدارة الم�ضتدامة للموارد الطبيعية. وهذا 

البرنامج هو برنامج تعاوني ينفذه مركز �ضبل المعي�ضة 
الريفية الم�ضتدامة التابع لجامعة ولية اأيوا، وكلية الزراعة 

بكلية ماكيريري، ومنظمة ‘VEDCO’)جهود المتطوعين من 
اأجل ال�ضواغل التنموية(، وهي منظمة غير حكومية اأوغندية.

ويتَّبع البرنامج نهج تقديم التدريب والإر�ضاد من 
ُمزارع اإلى ُمزارع، لتقديم بيان عملي ون�ضر المعلومات عن 

الممار�ضات الإدارية الرئي�ضية، ومن ذلك مثاًل: زرع الموز 
اأو الكا�ضافا بطرائق تكفل الإنتاجية ومكافحة الأمرا�س، 

وزيادة خ�ضوبة التربة من خالل ت�ضميدها بروث الما�ضية، 
وزرع وا�ضتخدام محا�ضيل كثيفة المغذيات من قبيل نبتة 
القطيفة والبطاطا الغنية بفيتامين اأ. وهو ي�ضدد اأي�ضًا على 
اإقامة حدائق اإكثار وم�ضاتل للبذور، والإدارة والتخزين بعد 

الح�ضاد، وتح�ضين تربية الحيوانات واإطعامها، واإدماج 
التغذية وال�ضحة مع الزراعة، وتنمية الم�ضاريع الزراعية 

الحرة، والت�ضويق، وتعزيز جماعات المزارعين.
وقد تكونت الجماعات في اأعقاب عقد اجتماعات 

مجتمعية وكثيراً ما كانت ت�ضتند اإلى جماعات الم�ضاعدة 
الذاتية القائمة من قبيل اأندية الدخار. وت�ضكل الن�ضاء 

ن�ضبة كبيرة من اأع�ضاء تلك الجماعات وقادتها ومدربيها 
البالغ مجموعهم 200 1: فهن ي�ضكلن نحو 58 في 

المائة من العاملين المجتمعيين في مجال الإر�ضاد ب�ضاأن 

التنمية الريفية، و75 في المائة من العاملين المجتمعيين 
في مجال التغذية وال�ضحة، و76 في المائة من اأع�ضاء 

اللجان، و71 في المائة من اأع�ضاء اللجنة التنفيذية.
ويقدم العاملون في مجال الإر�ضاد ب�ضاأن التنمية الريفية 
والعاملون في مجال التغذية وال�ضحة على م�ضتوى المجتمع 
المحلي تدريبًا وتوعيًة لأع�ضاء جماعات المزارعين وغيرهم 

في مجتمعاتهم المحلية وخارجها، وذلك ا�ضتجابة لما 
يتلقوه من تدريب ودعم. وقد ا�ضتفاد اأكثر من 000 2 اأ�ضرة 

معي�ضية اأخرى من خدمات التدريب والتوعية التي يقدمها 
هوؤلء العاملون.

وقد زاد راأ�س المال الب�ضري لدى الن�ضاء، نتيجة 
لم�ضاركتهن في هذا البرنامج، من خالل التدريب ومن 

خالل الخبرة التي اكت�ضبنها في ما يتعلق بتنمية المهارات 
القيادية، وح�ّضن التغذية وال�ضحة، وكذلك الحترام على 

نطاق المجتمع المحلي لدورهن كم�ضادر للمعرفة الثمينة. 
ومن حيث راأ�س المال الجتماعي، ت�ضارك الن�ضاء م�ضاركة 

اأ�ضا�ضية في جماعات المزارعين وفي رابطات الت�ضويق 
المنبثقة. وكانت نتيجة رئي�ضية اأخرى هي حدوث زيادة 

كبيرة في الأمن الغذائي لالأ�ضرة المعي�ضية.
ويجري الآن تعميم البتكارات التي تحققت من خالل 

هذه ال�ضراكة الثالثية التجاهات في منطقة كامولي في 
اأن�ضطة برنامج دعم التنمية الريفية التي ت�ضطلع بها منظمة 

 25  000 ل�ضالح  اأخرى،  مناطق  ت�ضع  ‘VEDCO’ في 
ُمزارع من ذوي الحيازات ال�ضغيرة.

قام باإعداد هذا الإطار Robert Mazur، اأ�ضتاذ علم الجتماع والمدير المعاون   1
للتنمية الجتماعية - القت�ضادية في مركز �ضبل المعي�ضة الريفية الم�ضتدامة، 

جامعة ولية اأيوا، الوليات المتحدة الأمريكية.

الإطار 11
المراأة في برنامج ل�سبل المعي�سة الريفية الم�ستدامة في اأوغندا1

الرئي�سية الر�سائل 

O  ما في  الجن�ضين  بين  الفجوات  �ضد  يمكن 
والأ�ضول  المدخالت  من  وا�ضعة  بطائفة  يتعلق 

خطوات  اتخاذ  ويلزم  الزراعية.  والخدمات 
كثيرة  مختلفة  فاعلة  جهات  جانب  من  كثيرة 

والقطاع  المدني  والمجتمع  الحكومات   -
الأ�ضا�ضية  المبادئ  ولكن   – والأفراد  الخا�س 

على  الق�ضاء  وهي:  جميعًا،  لهم  بالن�ضبة  واحدة 
�ضيا�ضات  وو�ضع  القانون،  بمقت�ضى  التمييز 
والبرمجة  ال�ضيا�ضات  ب�ضاأن  قرارات  واتخاذ 

ومنح  الجن�ضانية،  للق�ضايا  مراعية  تكون 

على  القرار  �ضنع  عملية  في  اأكبر  �ضوتًا  المراأة 
الم�ضتويات. جميع 

O  على بالح�ضول  يتعلق  ما  في  الفجوة  �ضد 
يتطلب،  الزراعية  الأ�ضول  من  وغيرها  الأرا�ضي 

ل�ضمان  القوانين  اإ�ضالح  اأخرى،  اأ�ضياء  �ضمن 
الحكوميين  الم�ضوؤولين  وتثقيف  الحقوق،  تكافوؤ 

التم�ضك  عن  وم�ضاءلتهم  المجتمعيين  والقادة 
على  تكون  اأن  ب�ضمان  المراأة  وتمكين  بالقانون، 

بها. المطالبة  على  وقادرة  بحقوقها  وعي 
O  الريفية العمل  اأ�ضواق  في  المراأة  م�ضاركة  تتطلب 

التكنولوجيات  خالل  من  المراأة  وقت  تحرير 
وزيادة  العامة،  الخدمات  وتوفير  للعمل  الموفرة 
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التعليم،  خالل  من  المراأة  لدى  الب�ضري  المال  راأ�س 

مجال  في  التمييزية  الممار�ضات  على  والق�ضاء 
العامة. الأ�ضغال  برامج  وا�ضتغالل  العمالة، 

O  المالية بالخدمات  يتعلق  ما  في  الفجوة  �ضد 
وموؤ�ض�ضية  قانونية  اإ�ضالحات  اإجراء  يتطلب 

للمعوقات  وللت�ضدي  المراأة  احتياجات  لتلبية 
لزيادة  جهود  بذل  ويتطلب  تواجهها  التي 

اأن  الممكن  ومن  المالية.  بال�ضوؤون  معرفتها 
الجتماعية  وال�ضبكات  المبتكرة  القنوات  توؤدي 

المالية  الخدمات  وجعل  التكاليف  خف�س  اإلى 
اأكبر. ب�ضهولة  الريفية  للمراأة  متاحة 

O  على المراأة  تح�ضين ح�ضول  يتي�ضر  اأن  يمكن 
بحوث  برامج  الزراعية من خالل  التكنولوجيات 

للجن�ضين،  �ضاملة  ت�ضاركية  تكنولوجية  وتنمية 
بين  للفروق  مراعية  اإر�ضاد  وتقديم خدمات 

الحقلية. المزارعين  مدار�س  في  والتو�ضع  الجن�ضين، 
O  وغيرها الن�ضائية  الجماعات  تكون  اأن  يمكن 

فعالة  و�ضيلة  الجماعي  العمل  اأ�ضكال  من 
للفجوات  وللت�ضدي  اجتماعي  مال  راأ�س  لتكوين 

من  اأي�ضًا،  اأخرى  مجالت  في  الجن�ضين  بين 
وتجميع  المعامالت،  تكاليف  خف�س  خالل 

الثقة.  وبناء  المهارات،  وتنمية  المخاطر، 
و�ضيلة  الن�ضائية  الجماعات  تكون  اأن  ويمكن 

ما  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  على  ت�ضاعد 
المدني  المجتمع  منظمات  في  بالم�ضاركة  يتعلق 

الحكومية. الهيئات  وفي  الأخرى 




