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ضمان وصول متكافئ إلى املوارد
إن أشكال عدم التكافؤ االجتماعي واالقتصادي بني الرجال والنساء تقوّض األمن الغذائي 
والتغذوي وتعيق النمو االقتصادي والزراعي. ولذلك فإن ضمان الوصول املتكافئ من جانب 

الرجال والنساء إلى املوارد الزراعية واخلدمات وفرص العمل من شأنه أن يعزز اإلنتاج الزراعي 
واألمن الغذائي والنمو االقتصادي، وأن يحّسن حياة األسر واجملتمعات والبلدان.     

املساواة بني اجلنسني

أساسية حقائق 

تشكل النساء في املتوسط 43 في  ■
املائة من القوى العاملة في القطاع 

الزراعي في البلدان النامية، وقد 
تراوحت نسبتهن بني 20 في املائة في 

أمريكا الالتينية و50 في املائة في 
أفريقيا الشرقية وأفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى.
متلك النساء في املتوسط 19 في  ■

املائة من حيازات األراضي، أي أقل 
بصورة ملموسة من الرجال في كل 

إقليم من أقاليم العالم. ففي 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يبلغ 
املتوسط 15 في املائة، متراوحاً بني 

ما يقل عن 5 في املائة في مالي وما 
يربو على 30 في املائة في بوتسوانا 

والرأس األخضر ومالوي. أما في بلدان 
شمال أفريقيا وغرب آسيا التي تتوفر 
لدينا بيانات عنها فتمثل النساء أقل 
من 5 في املائة من مجموع أصحاب 

احليازات الزراعية.
إن احتمال عمل النساء في الوظائف  ■

مدفوعة األجر في مناطق الريف في 
البلدان النامية أقل من احتمال عمل 

الرجال فيها. ففي املناطق الريفية في 
غانا يتلقى نحو 15 في املائة من 

الرجال أجوراً بينما تقل هذه النسبة 
بني النساء عن 4 في املائة؛ وفي ريف 

بنغالدش يعمل 24 في املائة من 
الرجال و3 في النساء في وظائف 

مدفوعة األجر، وفي الريف اإلكوادوري 
يعمل نحو 30 في املائة من الرجال   

و9 في املائة من النساء في هذا النوع 
من الوظائف.

إذا ما حظيت النساء بذات القدر من  ■
الوصول إلى املوارد اإلنتاجية كما 

الرجال، فسيكون في مقدورهن زيادة 
الغالل في مزارعهن بنحو 20 إلى   

30 في املائة. وهو ما سيزيد مجموع 
الناجت الزراعي في البلدان النامية 

بنحو 2.5 إلى 4 في املائة.    
إن ضمان متتع النساء بذات القدر  ■

من الوصول إلى املوارد الزراعية مثل 
نظرائهن الرجال ميكن أن يساعد 
100 إلى 150 مليون شخص في 

اإلفالت من براثن الفقر. 

إذا ما جرت مقارنتهن مع نظرائهن الرجال، فإن النساء:
يقمن بتشغيل مزارع أصغر، ال تتعدى في  ■

املتوسط نصف إلى ثلثي مساحة املزارع التي 
يشّغلها الرجال؛

يربني حيوانات أقل عدداً، ومن سالالت أقل  ■
حجماً في الغالب، كما يكسنب من احليوانات 

التي ميتلكنها مبالغ أقل؛
ينهضن في العموم بعبء عمل أكبر بكثير،  ■

كما يشمل قسطاً وافراً من النشاطات 
الشاقة متدنية اإلنتاجية مثل جلب املاء وجمع 

حطب الوقود من أماكن بعيدة؛
يحظني بقدر أقل من التعليم والوصول إلى  ■

خدمات اإلعالم واإلرشاد الزراعي؛
يستخدمن خدمات اإلئتمان واخلدمات املالية  ■

األخرى على نحو أقل؛
يتمتعن بإمكانية أقل بكثير في شراء املستلزمات  ■

كاألسمدة والبذور احملّسنة واملعدات الفنية؛
تدريب نساء ورجال في مجال الغابات.
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الفجوات بني اجلنسني في الزراعة وفرص العمل في مناطق الريف

إن املنظمة تؤيد املساواة بني اجلنسني وتشجع التمكني 
االقتصادي واالجتماعي للنساء في املناطق الريفية، 

وذلك من أجل ضمان توفر األمن الغذائي وزيادة فاعلية 
استراتيجيات التنمية الزراعية. ويتمثل أحد األهداف 

اإلستراتيجية للمنظمة خالل الفترة 2010-2019 في 
تشجيع الوصول املتكافئ من جانب النساء والرجال 

إلى املوارد واخلدمات وصنع القرارات وفرص العمل في 
املناطق الريفية.

ويقدم برنامج املنظمة للمساواة بني اجلنسني:
املساعدة لصانعي السياسات واخملططني  ■

التنمويني في مجال السياسات والبرامج من 
أجل رسم سياسات ووضع استراتيجيات 

مراعية للمساواة بني اجلنسني. فقد قدمت 
املنظمة الدعم لتطوير خطط عمل قطرية 
تراعي املساواة بني اجلنسني لقطاع التنمية 

الزراعية في 30 بلداً.
تطوير القدرات لدعم إدماج املسائل  ■

االجتماعية واالقتصادية ومسائل املساواة بني 
اجلنسني في السياسات واالستراتيجيات 

الزراعية واإلمنائية. وقد قامت املنظمة بتدريب 

ما يربو على 5000 اختصاصي تنمية يعملون 
في امليدان واملؤسسات ورسم السياسات فيما 

يزيد على 120 بلداً.
املساندة الفنية لتوليد بيانات مفصلة حسب  ■

اجلنس من أجل مكافحة اإلغفال املستفحل 
ملساهمة النساء الريفيات في التنمية الزراعية 

واالقتصادية واالجتماعية. حيث قدمت 
املنظمة الدعم لنحو 40 بلداً لتطوير إحصاءات 

زراعية مراعية للمساواة بني اجلنسني، كما 
ساعدت نحو 15 بلداً في إدراج البيانات 

املفصلة حسب اجلنس في إحصاءاتها الزراعية 
الرسمية. وقدمت املنظمة الدعم كذلك 

لتحليل البيانات املفصلة حسب اجلنس لغايات 
استخدامه في البرنامج العاملي لالحصاء 

الزراعي لألعوام 2015-2005.
توليد املعارف واقتسام املعلومات املتصلة  ■

باجلوانب االجتماعية والريفية للمساواة بني 
اجلنسني في مجال الزراعة واألمن الغذائي.

التنسيق والدعم الفني في رسم وتنفيذ  ■
السياسات والبرامج الزراعية املراعية 

إن حصلن على فرصة عمل، فغالباً ما تكون في  ■
وظائف العمل اجلزئي واملوسمي ومتدني األجر؛

يتلقني أجوراً أقل مقابل العمل ذاته، حتى ولو  ■
كانت لديهن اخلبرة واملؤهالت العلمية ذاتها.        

نَهج املنظمة في مجال املساواة بني اجلنسني

>>



 منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة
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00153 Rome, Italy
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للمساواة بني اجلنسني. حيث تقوم املنظمة 
بتنسيق وتوّلي زمام عمل منظومة األمم 

املتحدة في مجال التكافؤ بني اجلنسني ودور 
النساء الريفيات في الزراعة. وتقدم املنظمة 
في إطار برامج األمم املتحدة املشتركة لألمن 

الغذائي والتنمية الزراعية والريفية مساعدةً 
فنية لنحو 18 بلداً في أفريقيا وآسيا وأمريكا 

الالتينية والشرق األدنى من أجل ضمان 
اإلدماج الكامل ملسائل املساواة بني اجلنسني 

في هذه اجملاالت.
كذلك تعمل املنظمة يداً بيد مع النساء والرجال 

واألطفال في املناطق الريفية من أجل تعزيز 
مهاراتهم في مجال الزراعة وسبل املعيشة. ومن 

األمثلة على ذلك:
يقوم برنامج تنويع سبل املعيشة وتطوير  ■

املشروعات التجارية الصغيرة لدى املنظمة 

بتدريب مجموعات من املزارعني واملزارعات في 
مجاالت التسويق واإلدارة املالية وتخطيط 
األعمال وتطوير سلسلة القيمة من أجل 
إكسابهم القدرة على االستجابة للفرص 

التسويقية املتاحة اجلديدة، وذلك في كل من 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية.

فتحت املنظمة في أفريقيا وقطاع غزة 545  ■
مدرسة حقلية لتدريب صغار املزارعني على 

الزراعة واحلياة يتعلم فيها ما يزيد على   
20000 من األطفال والشباب املعرّضني 

املهارات الزراعية واحلياتية.
أنشأت املنظمة نوادي للمستمعني في أفريقيا  ■

إلتاحة وصول النساء والرجال الريفيني إلى 
املعلومات ووسائل االتصال على نحو أفضل 

ومتكني النساء الريفيات من االجتماع معاً 
واقتسام اخلبرات واملعارف فيما بينهن.        

املوارد املتصلة باملساواة بني 
اجلنسني في قطاع الزراعة 

تعّد املنظمة سلطًة معترفاً بها في مجال املعلومات 
املتصلة باملساواة بني اجلنسني وبالزراعة. فهي تقوم 

بالبحث عن املعلومات والبيانات املتصلة مبسائل 
املساواة بني اجلنسني في مجاالت الزراعة واألمن 

الغذائي وجمعها وحتليلها، كما تقوم بتوليد منتجات 
وأدوات إعالمية/معلوماتية في الوقت املالئم 

الستخدامها من جانب صّناع السياسات واملرشدين 
الزراعيني وأختصاصيي التنمية اآلخرين.

وتشمل هذه املنتجات:
حالة األغذية والزراعة 2010-2011: النساء في  ■

الزراعة، سّد فجوة املساواة بني اجلنسني؛
قاعدة بيانات املساواة بني اجلنسني واحلقوق في  ■

األراضي: وهي تغطي املسائل املتصلة بأشكال 
عدم التكافؤ بني اجلنسني في الوصول إلى 

األراضي على الصعيد القطري؛
مجموعة أدوات خاصة بإحصاءات الزراعة -  ■

املساواة بني اجلنسني: لغاية جمع البيانات 
الزراعية املفصلة حسب اجلنس واستخدامها؛

مجموعة أدوات للتحليل االجتماعي-  ■
االقتصادي واجلنساني: بشأن إدماج املسائل 

االجتماعية- االقتصادية واجلنسانية في 
الزراعة والتنمية الريفية على صعيد اجملتمع 

احمللي واملؤسسي وصعيد السياسات؛
موقع املساواة بني اجلنسني على اإلنترنت: وهو  ■

مجموعة موارد من ضمنها موارد إعالمية 
متعددة الوسائط ومعلومات بشأن املساواة 

بني اجلنسني والزراعة واألمن الغذائي؛
تقرير حتليلي بشأن األبعاد اجلنسانية لفرص  ■

العمل الريفي والزراعي؛
أوراق موجزة في مجال السياسات بشأن  ■

املسائل املتصلة باملساواة بني اجلنسني وفرص 
العمل والفقر في املناطق الريفية.

التوازن بني اجلنسني في التوظيف

لقد أقرت املنظمة هدف حتقيق التوازن بني اجلنسني 
في كافة فئات املوظفني. ونتيجة لذلك ارتفعت 

النسبة املئوية الكلية للنساء الالتي يشغلن وظائف 
مهنية في املنظمة ارتفاعاً ملموساً، من 16 في املائة 

في 1994 إلى 34 في املائة في 2011. وإدراكاً منها 
للحاجة إلى اتخاذ تدابير إضافية جلذب النساء 

املهنيات املؤهالت واالحتفاظ بهن في الوظائف، ومن 
ضمنها الوظائف رفيعة املستوى، فإن املنظمة بصدد 

إصدار خطة عمل استراتيجية لتطبيق التمثيل 
النسبي للجنسني.

توزيع فرص العمل للذكور واإلناث حسب القطاع 

اإلنتاج العاملي من املصايد الطبيعية وتربية األحياء املائية

مالحظة: البيانات ال تغطي سوى مجموعة فرعية من البلدان في كل إقليم. وبالرغم من أن تعريفات القوة 
العاملة البالغة تختلف من قطرٍ آلخر، إال أنها في العادة تعني السكان في سن 15 سنة فصاعداً.   

مالحظة: األرقام التراكمية اإلقليمية ال تشمل كل البلدان بسبب نقص البيانات.

املصدر: منظمة العمل الدولية 2009 

النسب املئوية لفرص العمل 
للذكور واإلناث على التوالي 

أمريكا الالتينية         
والبحر الكاريبي

أفريقيا                     
جنوب الصحراء الكبرى

جنوب آسيا             
وجنوب شرق آسيا

شمال أفريقيا          
وغرب أفريقيا

أوقيانوسيا

املصدر: منظمة األغذية والزراعة 2010  

اخلدماتالصناعةالزراعة

اإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكور

شرق آسيا وجنوب البلدان النامية
شرق آسيا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي

الشرق األدنى 
وشمال أفريقيا

أفريقيا جنوب جنوب آسيا
الصحراء الكبرى

ذكورإناث

النسبة 
املئوية


