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  مقدمة  - أوالً 
  

ا في ،الزراعة لم تعد إيرادات  - 1 ق ، تكفي لالكثير من بلدان الشرق األدنى وشمال أفريقي تحقي
ذلك موجات كبيرة عن أسفر  وقد. ُسبل كسب العيش ألھل الريف من الرجال والنساءفي ستدامة الا

ى المدن  ة إل اطق الريفي ُ ومن نزوح الذكور من المن أ دان المجاورة للعمل ك ذا  ضمنو. جراءالبل ھ
ادةً وا جة للغذاءتنمُ ازدادت أھمية دور المرأة بصفتھا ال ،السياق لمقّدمة الوحيدة للرعاية المنزلية، زي
ة اءو .ملفت زوح  النس ن الن ن ع ي تخلف ن الالئ ة يمارس ةزراع ورة غالب اف بص   ،الكف

وع الجنس لك بسبب ذو، اقتصادية أخرى أمامھن إذ ال تتوافر فرص في السائد التمييز على أساس ن
  .أسواق العمل

  
ا المعوقاتفإن  ،مجال الزراعة فيالحضور البارز للمرأه وعلى الرغم من   - 2  التي تعاني منھ

وارد بسبب  قد تفاقمتكُمنتجة  وغ الم ا عن بل ةعجزھ ة و ،والفرص االقتصادية اإلنتاجي عدم كفاي
   .الريفية لخدماتاو األساسيةالبنية 

  
املة  الوثيقةوتقدم ھذه   - 3 ة بالنساء الرئيسية التحديات عننظرة ش يالزراعة و في المتعلق  ف

الدول األعضاء لمساعدة تقترح توصيات و 1القطاع الريفي داخل إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا
  .تسترشد بھا المنظمة في دعمھا لتلك الجھودكي ول المبذولة في ھذا الصددفي جھودھا 

  
ً ثاني   الزراعة والقطاع الريفي فيتحديات النوع اإلجتماعي   - ا

  
ل تإقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا  فيبين الجنسين  ھوةزال الت ال  - 4 ي تحديامث داخل  ارئيس

ذه  ،هالقطاع الزراعي وخارجكل من  يم أن تساھم في ا الفجوةومن شأن معالجة ھ و في اإلقل لنم
  . المناطق الحضرية والريفية فياالقتصادي 

  
ا من فرص  إمكانيةإن   - 5 الحصول على األراضي واالستفادة من الفرص االقتصادية وغيرھ

ا كسب العيش  وع الجنسفي إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقي ا أن  ،محددة بن ر منكم ل عم الكثي
   .اإلحصاءات الوطنية في كثيرا ما يبقى مغفال – الريفية المناطق فيوبخاصة  - المرأة

  
إقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا خالل  فيعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت و  - 6

ة  ود الثالث رةالعق ا، األخي اال فم يم أصعب من زال التعل رأة  ي بة للم ه بالنس ة عن رأة الريفي بة للم بالنس
اع معدال كما. الحضرية ة تتعاني النساء الريفيات في اإلقليم من ارتف ذي يحدّ  ،األمي ّدا  األمر ال ج
  .والمنظمات الجمعيات في ويحول دون مشاركتھن تھّن على التصّرفامن قدر

  
رأة   - 7 ه الم ذي تلعب م ال دور المھ ن ال رغم م ى ال يعل ة  ف يالزراع مال  ف ى وش رق األدن الش

ا احة  ،أفريقي وز مس ك وتح ا تمتل ن األرض تفإنھ ل م ا ق العم وزه الرج ي نقصلول. يح ك تملّ ف
ى  ه عل ي تداعيات رأةاألراض درة الم ل ق ى التكيّ والرج   فعل

ل  ن أج ةم ة الزراعي ين اإلنتاجي يشو تحس ب الع رص كس ى ف ة عل ه ،المحافظ ث أن ن ي حي ّد م ح
ى راراتعمل الوصول إل اذ الق ات اتخ دعم ي م ال ة  ،ونُظ دمات الريفي دة والخ ات الجدي والتكنولوجي

ا االمرأة أيض تمتلك و. والتدريب ي مساحات من األرض أصغر من المس ا حات الت . الرجاليمتلكھ
ؤدي ةاألرض إ صغر حجم قطع وي ى عرقل ة األساسية  ل ا وتطوير البني الريميكنتھ ا  ،ك من وھم
  .الناتج تحسين عوامل

                                                      
تركز بصورة رئيسية على  الوثيقة، فإن ھذه ةاالقتصادي بعدم تناسق اإلقليم من حيث األوضاع على الرغم من اإلقرار  1

  .األمن الغذائي وانعداممن الفقر  االمناطق الريفية والزراعية األكثر تضرر
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ر  - 8 ازة األر تعتب ة  يضاحي وق الملكي روط الضروريةوحق ن الش ى  م لضمان الحصول عل

ى  أمامالمرأة  فيضعأما غيابھا . القروض العديد من القيود التي تحد من حصولھا على االئتمان وعل
دات أو /، والمشاريعمات المالية األخرى الالزمة لبناء رأس المال وبدء الخد أو الحصول على المع

اتيهالقانونية والعوائق وباإلضافة إلى ذلك، فإن . لعملية اإلنتاجعلى العمالة الماھرة الالزمة   السياس
اء ع النس ة تمن ايير الثقافي اظ  والمع ن االحتف ا م مال أفريقي ى وش رق األدن دان الش ل بعض بل داخ
دخول  رفية أو ال ابات مص يبحس لن  ف م يحص ا ل ود م ن عق اربھن م ن أو أق ة أزواجھ ى موافق عل

  .الذكور
  
األسواق المحلية والدولية والذي قد يمثل  فيالكثير من نساء الريف الطلب الذي ينشأ  يجھل  - 9

ك بسبب  افرص دة للعمل وذل ة جي امھنقل ال إلم ادئ األعم عالمحدودة  رفتھنلمعو ،بمب ك  بمواق تل
واق  ول إلاألس ة الوص اوكيفي يو. يھ ؤدي ف دان ي ض البل ل و بع ائل النق ص وس ود نق ذلك القي ك
  .مستحيال امن مزايا ھذه الفرص أمر على تنقّل المرأة إلى جعل استفادتھا المفروضة االجتماعية

  
اريع   - 10 احبات المش ات وص ه المزارع ق وتواج ن عوائ ى م ول أعل ق دخ ه العوائ ي تواج الت

ك ،القيمة غير التقليدية سالسل فيالرجال  ى األصول وذل ان بسبب حصولھن المحدود عل  واالئتم
ة  سالسلمن  الدنياالمستويات  فيغالب األحيان  في وتبقى. واألسواق والمعلومات والخدمات القيم
  . الزراعية

  
ا الرجال ب مقارنة من الخدمات قليل قدرٍ على ال تحصل المرأة الريفية إال   - 11 التي يحصل عليھ
اد  فيخدمات اإلرشاد الزراعي ومجال نقل المعارف  في رغم من أن اإلرش ى ال دان، عل بعض البل

ةالزراعي للمُ  ه. زارعات قد ازداد حجمه عن طريق المنظمات غير الحكومي ل  في األردن يتوّج نق
زارعينالتكنولوجيا وخدمات اإلرشاد  ذكور من الم ى ال ى إل يحتى  ،بالدرجة األول المجتمعات  ف

ة المحلية الريفية التي تقدم يو. فيھا الُمزارعات القسط األكبر من األنشطة الزراعي إمصر  ف  39ن ف
اج ويظل  .2الزراعة فييعملن بصورة رسمية  ابالمائة من النساء الناشطات اقتصادي اف من إنت الكف

 في اأيضوتضطلع المرأة بدور ُمھم . اأيدى النساء بصورة كاملة تقريب فيوزراعة األرز الدواجن 
عن أنشطة ما بعد الحصاد بالنسبة لمعظم المنتجات  ومنتجات األلبان، وھي مسؤولةتاج األسماك إن

ة ك  .3الزراعي ن ذل رغم م ى ال ا فوعل ر إليھ رأة يُنظ يإن الم اعِ  ف ة كمس رامج الحكومي دات الب
ىتوجه رسائفيما  ،زراعيات ى الرجال ل اإلرشاد الزراعي بالدرجة األول ر. إل ى ال غم من أّن وعل

د دان ق بعض بعض البل راع الالخطوات  قامت ب اد نھج م اعي  عتم وع اإلجتم ألة الن ظفت وولمس
را ذر ال المزيد من اإلناث في مجال اإلرشاد، فكثي ا يتع المؤھالت م تعن ب ات يتم ى موظف ور عل عث

  .الكافية
  

تفيدو  -12 ة  تس رأة الريفي ن الم ثالم ل من البحوث، فم در أق يتُركز البحوث  ق ذور  ف مجال الب
ى ا عل ر من تركيزھ ة أكث ى الزراعات المروي  الُمحسنة والتكنولوجيا الزراعية بصورة أساسية عل

ا ة، التي تعمل معظم النساء فيھ ة . قطع األراضي البعلي ة لخدم ا الزراعي د ُصممت التكنولوجي وق
وتركز البحوث  .حصل عليھا النساءتمن تلك األراضي التي  بدال يضامن األر االقطع األكبر حجم

  . من محاصيل الكفاف من الغذاء التي تزرعھا النساء وتمتلكھا على المحاصيل النقدية بدال
  

                                                      
 Gender 2010 ،منظمة األغذية والزارعة لألمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة العمل الدولية  2

dimensions of agriculture and rural employment: Differential pathways out of poverty. Status, trends, gaps  
 Women Empowerment for Improved Research .2012 ،الزراعية في الشرق األدنى وشمال أفريقيااتحاد مؤسسات البحوث   3

in Agricultural Development  
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ة   - 13 ّدم األول للرعاي رأة ھي المق ةالمنزلوالم ؤثر. ي راد األسرة  وت دار الوقت  فيصحة أف مق
رأة للعمل  الذي تخصصه يالم ذا ھو السبب . األنشطة المنتجة ف يوھ ى الحاجة الماسة  ف م إل نُظ

ق الصرف الصحي المياه النظيفة وتوفير ، و ةيالصحوالعناية توفير الرعاية ل ة إ لتحقي ة نتاجي طويل
رأة عند األجل  يالم ة ف اطق الريفي ة ف. المن اليف الصحية تكتسب أھمي ة التك درة على تغطي دم الق ع

  4.والحواملعلى صحة األطفال بصفة خاصة تؤثر  ھيكبيرة بين الفقراء و
  

يف :النساء الشابات منه لدى الذكور الشباب أعلى لدىإحتمال حدوثھا أما البطالة ف  - 14 ر  ف الكثي
ات من سن قترب اإلقليم، ت من بلدان ى  24 - 15معدالت البطالة بين الفتي ل  50نحو إل ة، مقاب بالمائ

 فيبصورة كبيرة تتركز فرص العمل للنساء و 5.بالمائة للذكور داخل نفس الفئات العمرية 20 – 10
ادة ،غير أن النساء الريفيات ال يستطعن6القطاع العام ا  ع ك الفرص بم ام تل ا يوجد اغتن أن معظمھ
   .ستوجب مستويات عالية نسبيا من التحصيل العلميفي المدن وي

  
ى أجر  - 15 ة عل ل عن  وحتى عندما تتوافر فرص العمالة، فإن المرأة تحصل بصورة منتظم يق

ر نظر ذكورائأج ن ال ا م ا  . ھ ا م رأةوغالب ل الم ان تعم ي بالمج زارع أو  ف الأم ة عم ة  تجاري تابع
يأو  لألسر، ر  ف يف. رسمي قطاع غي ا،  ف مال أفريقي ى وش يم الشرق األدن وزعإقل ة  تت ين العمال ب

  :7الرجال والنساء على النحو التالي
  

 ذكور إناث 
 34.0 39.6 الزراعة

 24.6 38.6 عمل حرّ 

 9.4 1.0 عمل بأجر

 39.7 6.7 أعمال غير زراعية

 8.8 2.8 عمل حر

 30.9 3.9 عمل بأجر

 26.0 53.3غير ناشط أو غير مبلغ عنه

 99.7 99.6مجموعال

 0.3 0.4 يمتبقال
  

ا   - 16 ة، بم ة االجتماعي يإن برامج الحماي ك  ف رامج المساعدات و ذل ديمات ب بكتق ان  اتش األم
ك نتيجة للتشتت ھذا اإلقليم فيبالمائة من الفقراء  1.6، تصل فقط إلى نحو الرسمية ةاالجتماعي  وذل

ياألبرز والعناصر  8.، ونتيجة لنقص القدرات اإلداريةاألخرىوعدم كفاية التنسيق مع الوكاالت   ف
ا ضمان سياسات ال دان الشرق األدنى وشمال أفريقي دى معظم بل اعي ل أمين  ھياالجتم رامج الت ب

ي تُ  اعي الت دِ االجتم نين وتُ ق ل للمس ة األج ا طويل ذغم مزاي ى ھ رامج  هط ة الب ود عادي املين بعق الع
ؤقتين أو العرضيين، أو كا ،الفئات األخرى من العمال ال تغطي ھالكن، )العمالة النظامية( ال الم لعم

أغلبية ھذه والنساء الالئي يشكلن  .9مشروعات صغيرة فيوأولئك الذين يعملون  ،العمال الزراعيين
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ات،  نالفئ ة  ويعمل راتبصورة نظامي ة،  لفت بصفة خاصة للصدمات  معرضاتقصيرة أو متقطع
ومن أجل استھداف النساء   10 .جتماعياالضمان السقف أو لمحدودية االقتصادية نتيجة لعدم وجود 

يأنشئت  ات  ف اء الفتي ة إلبق ل نقدي رامج تحوي ا  ب ى وشمال أفريقي دان الشرق األدن دد من بل يع  ف
ة الصحية  ،الدراسة بالمدارس تظمأو لضمان العناي رأة في بشكل من ر أن . الوقت المناسب للم غي

   11.يزال غير شامل مانطاق تغطية ھذه البرامج 
  

ً ثالث   األنشطة الُمنفذة داخل اإلقليم  - ا
  

ددت  - 17 ية  ج زة الرئاس ادقة األجھ يمص ة  ف ة المنظم ى سياس ة عل ة والزراع ة األغذي منظم
ين الجنسين اواة ب ايو  في 12المتعلقة بالمس ار أ/م زا 2012ي يم االلت رأة داخل اإلقل ين الم ز تمك م بتعزي

لشرق ي لقليمالمكتب اإل حققوكجزء من ھذا االلتزام،  . بھدف زيادة األمن الغذائي والتنمية الريفية
اعي إدراج في   اتقدم وشمال أفريقيا األدنى ارات أنشطته   في قضايا النوع اإلجتم ، وتطوير المھ
اء ة ات والكف اياذبھالمتعلق ا  ه القض ات، كم راد والمؤسس دى األف ر توجيھل ة األكث جع البرمج ، اش
  . والتوثيق األثرتقييم /ورصد

  
رة  المراجعاإلطار االستراتيجي  سيقوم  - 18 ة للفت  2015-2014للمنظمة وبرنامج العمل والميزاني

اعي حيث  وع اإلجتم د موضوع الن أنا  يع ددة ش ة يقطع مجاالت عمل متع اد عمل المنظم  ، بإرش
ول  درة ح ور الجن يقدمأم يم، وس ي اإلقل ورة ف ة المش اتية والفني د  السياس ذ ورص ياغة وتنفي لص

املة اجتماعي ات الش ي  االسياس ي تُراع ي صياغة وتنفالت اعي ف وع اإلجتم ارات الن يم  ذيإعتب وتقي
ن تراتيجيات األم رامج واس ة،   ب ة الريفي ة والتنمي ات الزراع ي ، وسياس وطني واإلقليم ذائي ال الغ

  . على طلب الدول األعضاء ، بناءً أُطر البرمجة القطرية فياإلسھام كذلك و
  

ة تم إن  - 19 ا شاء شبكة إقليمي ع لھ ين  13على االنترنت وموق ين الجنسين وتمك اواة ب بشأن المس
أنھا المساھمة ومن ش ،2013أطلقت في قد و اإلقليمي للشرق األدنى لريفية من قبل المكتبالمرأة ا

  . والشراكة داخل اإلقليممن أجل إدماج النوع اإلجتماعي في عمل المنظمة في العمل 
  

توي   - 20 ى المس وطني  وعل ادرات ، اتُ ال ن المب د م ذ العدي ةخ ادة الرامي ى زي ى  إل ز عل  التركي
دعمت منظمة األغذية  ،تونس على سبيل المثال فيف. في القطاع الزراعي قضايا النوع اإلجتماعي 

ر من المستدامة كسب العيش  سبللحفاظ على والزراعة ا تغلن بجمع المحار  3000ألكث رأة يش  ،ام
 فيو  .د األسماك الحرفيةيوذلك عن طريق تقليل اعتمادھن على الوسطاء، وزيادة دخلھن من مصا

ةيوجد مصر،  ق بيئ ى خل ة يرمي إل  برنامج تعاوني مستمر بين منظمة األغذية والزراعة والحكوم
ى زة للوصول ال ن األ محف ذائي يالم ا حصلغ باب  فيھ اء والش ى النس ارات عل رص أفضل ومھ ف

 ةدر الحيوانياأغذية كافية ومتنوعة من المصإرفادھا  ببنھا ولتحسين الوجبات التي يتناولومعارف 
رأة تمت صياغة مشروع  ُعمان،  فيو. التغذوية مولتحسين معارفھ ،والخضروات لتعزيز إدارة الم

اريع  احبات المش ات وص اء المنُتج ادي للنس ين االقتص دعم التمك ة ل يالريفي ة، و ف روة الزراع الث
ا . ، ومصايد األسماكيوانيهالح يأم رأة  ف ات الم اج تعاوني م إدم د ت ة وقطاع غزة، فق الضفة الغربي

ول  داخل مشروع  ة في الحق ذا المشروع إلنشاء المدارس الميدانية للمھارات الحياتي دم ھ ، حيث ق
ارات األخرى من  ل موظفي التدريب على التغذية، وتجھيز األغذية، والتسويق، والمھ اد قب اإلرش

ة والزراعةقامت  الذين  ة األغذي دريبھم منظم يو. بت ذكرة  2013آذار / مارس ف ى م ع عل م التوقي ت
                                                      

  .2012، البنك الدولي 2011األمم المتحدة اإلنمائي  برنامج  10
  .2013 الدولي البنك  11
 Policy on Gender Equality. Attaining Food Security Goals in Agriculture and، )2013(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة   12

Rural Development .http://www.fao.org/docrep/017/i3205e/i3205e.pdf.  
13  http://neareast.fao.org/Gender.aspx.  
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املة تضم  ة ش  57تفاھم بين منظمة األغذية والزراعة واالتحاد الوطني المغربي للمرأة، وھو منظم
ا  جيع إدماجھ ة وتش رأة الريفي درات الم ادة ق ى زي دف إل وية وتھ ة نس يرابط ا ف ة المنظم ت المھني

  . وتمكينھا بصورة اقتصادية شاملة
  

ً رابع   داخل اإلقليملتعميم البعد اإلجتماعي في البرامج  اإلقليمية التدابير   - ا
  

ذ منتصف التسعين  - 21 اج يوعلى الرغم من التقدم الذي تحقق من اعي ات إلدم وع اإلجتم يالن  ف
أثير ال إن الت ة، ف ل وزارات الزراع ة وھياك رامج الوطني ى فرص صناعة السياسات والب ي عل فعل

زام إلى افھناك حاجة ُملحة . مأموالظل أكثر محدودية مما كان  المرأة الريفية في كسب العيش قد لت
دد  ب متج ن جان ناع م رارات ص ناع الق ا وص ات العلي لالسياس مان أن تكف ك لض وانين  وذل الق
   .ومشاركة في التنمية الزراعية والريفية متساوية للرجال والنساء افرصياسات والس

  
دول األعضاء  - 22 دعم ال تعدة ل ة مس ة  إن المنظم ول المعني ي ح ج إقليم ذ نھ ي صياغة وتنفي  ف

اعي  وع اإلجتم يم،الن ي اإلقل ين ف ركاء المعني ع الش اون م ذائي  ، بالتع ن الغ ادة األم ى زي دف إل يھ
  :يتضمن العناصر التاليةووالتنمية الريفية، 

  
ذائي اتحقيق بشأن لقضايا النوع اإلجتماعي  مراعية  سياساتصياغة وتنفيذ   -أ ألمن الغ

  .مناسبةمالية مخصصات ومدعمه ب ،الفقر الريفي والحد من
نھض   -ب ذي ي امل ال و االقتصادي الش ات النم ب أولوي ىترتي ى  عل ائم عل ج ق أساس نھ

  . الريف فيإلى تقليص الفقر  الحقوق، ويرمي
وانين منصفه خاصة باألر  -ج اتية لضمان وضع ق ة وسياس  يضاتنفيذ إصالحات قانوني

  .يضاالحصول على األر فيق المرأة وتضمن حق
القانونية من المساعدة  وتوفير كلٍ  ،المياهو يضااألر حقوق بناء الوعي القانوني بشأن  -د

تظل ات ال ة وآلي دعم لسكان . موالتقليدي اد وال ديم اإلرش من أجل حصولھم  الريف وتق
ى  رف قانونعل ي تعت ة الشخصية الت د الھوي ائق تحدي وقھم ك اوث املي بحق واطنين ك م

  .األصول اإلنتاجيةللوصول الى المواطنة يملكون فرصا متساوية 
ذ   -ھـ دعم لتصميم وتنفي ورة وال ديم المش فتق راء الري ى فق ير عل ل التيس ن أج نُھج م  ،ال

ين  رأة، والُمنتج ين صغار و الضعفاء،والم وارد و ،الُمنتج ى الم ع للحصول عل التمت
  .ارة المستدامة للموارد الطبيعيةالحقوق من أجل تحقيق اإلدب

ين   -و اون ب يط التع ة، وتنش يط للمعرف ة كوس ة والزراع ة األغذي ل دور منظم دول تفعي
  . وتعزيز التبادل بين البلدان داخل اإلقليم الجنوب

ة، والقطاع الخاص ومنظمات صالت إقامة   -ز ات اإلقليمي التعاون والشراكات مع الھيئ
ود  ةالمجتمع المدني بھدف توسيع جھ ؤ تعبئ وارد التي ت تدامة الم ى برمجة مس دي إل

  . بالكفاءة تتسم
  

ر، إن المؤسسات الريفي: تعزيز المؤسسات الريفية  - 23 ة القوية والشاملة ضرورية لتقليص الفق
ود لضمان. لتنمية االقتصادية لصغار المنتجينتحقيق الو ذل الجھ زم ب رأة  ويل حصول كل من الم

ل  ن والرج ة م ات الريفي دمات المؤسس ى خ ل عل ة، قب ات العمالي ين، والنقاب ات المنتج منظم
ى  ة عل ا من المنظمات القائم دمي الخدم. العضويةوالمجموعات التجارية، وغيرھ  اتوينبغي لمق

اد الزراعي، وخدمات الصحة  فيالعامة والخاصة العاملين  ل خدمات اإلرش ة، مث اطق الريفي المن
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ة ل  ،الحيواني ات التموي غر ومنظم مان ا، أن يُراألص ك لض رأة وذل ات الم وا احتياج ون ع أن تك
  . لقضايا النوع اإلجتماعي واعيةالتدخالت 

  
 عملية تصميم و فيقدرات الحكومة تنمية لو ،سياسات قائمة على القرائنلالدعم تقديم   -أ

نُھج  ذتنفي اعي المُ ال وع اإلجتم وع الن ة لموض أن راعي ة بش ة والبني دمات الريفي الخ
ىالفقراء ھي في صالح   التي ،األساسية ة عل ر الطلب وذل وقائم ى أكث ك للوصول إل

  . الرجال والنساءبين  ھشاشةالمجموعات 
النساء خدمات اإلرشاد الزراعي، واختيار وتدريب  فيزيادة االستثمار الوطني   - ب

 .اإلرشاد الزراعي فيللعمل 
 فيمنظمات المرأة المنتجة وتمكينھا من التنافس لدعم وضع وتنفيذ سياسات وبرامج   -ج

  . القطاع الزراعي
والتكنولوجيا  ، ومصايد األسماكوالثروة الحيوانيةتحسين البحوث بشأن المحاصيل،   - د

  .أنشطة النساء وذلك لدعم
  

ى   -ھـ ة إل رامج موجھ تيسير الوصول إلى تكنولوجيات المعلومات واالتصال من خالل ب
  . المرأة والشباب

  
ري   - 24 ال البش ة رأس الم دى تنمي اء ول اتالنس ان والفتي ل : الفتي يم ونق أن التعل ن ش إن م

رأة والشباب عَ وسِ المعلومات والمھارات العملية أن تُ  ام الم ؤدوا دورا  ،نطاق الفرص المتاحة أم لي
  . أسرھم ومجتمعاتھم المحلية داخل أكمل

  
يتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات جديدة لدعم المرأة والشباب  • ة  ف اطق الريفي المن

  .تنمية المھارات المطلوبة لتعزيز فرصھم في إيجاد عملمن أجل 
  

ى  أكبر اقتصادية فرصٍ  إتاحةإن : والفتياتللنساء التمكين االقتصادي   - 25 اج إل أمام النساء تحت
ية  ة األساس ين البني باب، أو تحس اء والش ائف للنس ق الوظ ل خل دخالت مث ن الت دة م ة معق مجموع

  . مرافق رعاية األطفالك
  

اتية تشجع   -أ ية وسياس ة مؤسس ة بيئ لإقام ق  العم اتالالئ اء الريفي يوالنازحات  للنس  ف
رأة  ،االقتصاد النظامي وغير النظامي ز ضد الم ي تتحي اث الممارسات الت يواجتث  ف

  . أسواق العمل الريفية
دابير  -ب ة اتخاذ الت ة  الالزم ة العمل وفرص العمال ادة إنتاجي اتللنساء الزي ك  ،لريفي وذل

ق ن طري ة ع دريب إتاح ارية  ،الت دمات االستش ي والخ اد الزراع دمات اإلرش وخ
  .العمالة توفيرالريفية، والخدمات االجتماعية وتكنولوجيات 

ة   -ج ة بصفتھا عامل رأة في سلسلة القيم اج أفضل للم وضع وتنفيذ سياسات من أجل إدم
ة  ة واإلقليمي واق العالمي ي األس تھلكة، ف وردة ومس اريع وم احبة مش ة وص ومنتج

  .والمحلية
مان   -د د ض ال والتعاق وانين األعم ي ق ز ف دم التميي دمات ع وردي الخ ع م ل م والعم

  .ريفياتالنساء الالتي تقودھا  المشاريع الحتياجاتأكثر فاعليه بصورة لإلستجابة 
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ال االاآلليات التي تبني رأس تدعيم   -ھـ ين الم ا ب اعي فيم  المشاريعصاحبات النساء جتم
ات  ات، وجماع ون كالتعاوني ذاتيالع ال لل ،ال ات األعم اء الورابط ك نس ات، وذل ريفي

  . زيادة قيمة منتجاتھنلأسواق أكبر  للوصول إلى
دابير لضمان   -و اذ الت ادية اتخ ة واالقتص وق االجتماعي اء االحق ات للنس أمين ك(لريفي الت

ىالحد ضمان الصحي والمعاشات، وحماية األمومة، و اواة في و ،لألجور األدن المس
ع، وقوة األجور يوالحق  ،المساومة الجماعية، وحرية التجم يالمساھمة  ف الحوار  ف

  . غير النظامياالقتصاد  فيمع إيالء اھتمام خاص للعامالت ) االجتماعي
ق شبكات االتصال وذلك معلومات السوق للنساء حول خلق قنوات منتظمة   -ز عن طري

  . الوطنية
  

ى مساعدة إن البنية : برامج الحماية االجتماعية  - 26 األساسية التي تستحق الدعم والتي ترمي إل
اه ،والعيادات الريفية الصغيرة ،خدمات الطرقشمل نساء الريف ت داد بالمي ة لإلم . والشبكات الريفي

ليمة  اتية الس دابير السياس ين الت ن ب ة الوم ومإزال رات عن رس اء الفقي ى ليتسنى حصولھن  النس عل
ا خارج نطاق والية منظمة األغذية والزراعةتقع التدخالت ه ذھبعض  و. الخدمات األساسية  ولكنھ

دني والمنظمات . ضرورية لتنمية المناطق الريفية وسوف تكون الشراكة مع منظمات المجتمع الم
م المتحدة للسكان، الدولية، اإلنمائية الدولية األخرى مثل منظمة العمل م  وصندوق األم ة األم وھيئ
ة،والبنك الدولي المتحدة للمرأة ومنظمة الصحة العالمية ة  ومصارف التنمية اإلقليمي وشركاء التنمي

  . الوطنيين ذات أھمية حاسمة لتحقيق ھذه التوصيات
  

في  وللرجالللنساء أدنى من الدخل  الوطنية لكفالة العمالة حدا قدم البرامجأن تُ  ضمان  -أ
أن يزيد من فعالية تبادل الخبرات مع البلدان  دول الجنوبويمكن للتعاون بين . الريف

  .الھند فيمشابھة كما ھو الحال التي تنفذ برامج ناجحة 
ة إدراج  -ب ة األموم ة و ،رعاي ةالمكافح ة و ،بطال حيةكفال ة الص ا  الرعاي من مزاي ض

يوذلك من أجل المساھمة  االجتماعي، الضمان رأة تشجيع  ف يمشاركة الم وى  ف الق
  .النظاميةالعاملة 

ذين   -ج ازحين ال ة والن التعامل مع االحتياجات الخاصة للريفيات، والشباب، وذوى اإلعاق
  . شبكات األمان االجتماعي فيتحديات متعددة  يواجھون

ال البشري  فيتصميم التدخالت التي تشجع االستثمار   -د ات عن للنساء ارأس الم لريفي
ى  ا، استنادلنقدية المشروطة وبرامج الرفاه االجتماعي المشروطالتحويالت اطريق  إل

  . العالم فيأفضل الممارسات المتبعة 
  

رة  المبادرات اإلقليمية فيالنوع اإلجتماعي  إن إدماج   - 27 ة للفت -2014لبرنامج العمل والميزاني
ة 2015 ذائي والتغذي ن الغ اه واألم درة المي ة بن زز  ،المعني أنه أن يع ن ش درات الم عق ر  لوض أط

ي تراعي  برامج االستثماروسياسات ال اعيالت وع اإلجتم ارات الن اه  شامال انھج ويشجع، اعتب  تج
اعي  وع اإلجتم ة ،الن ادرة اإلقليمي اجح للمب ذ الن ة . بھدف التنفي ادرة اإلقليمي إن نجاح المب ل ف وبالمث

  . المبادرةفي البعد إدماج ھذا   الشاملة سيقوم أيضا علىوالتنمية  الزراعات الصغيرةبالنسبة إلى 
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ً خامس :المطلوبالتوجيه   – ا  
 

  : المؤتمر اإلقليمي مدعو إلىإن   - 28
  

ين الجنسين  الفجوة  معالجة NERC/14/6 الوثيقةاإلحاطة علما ب • يب الزراعة والقطاع  ف
ا الشرق األدنى وشمال أفريقيا فيالريفي  وح بشأن ل مدخال، باعتبارھ ة حوار مفت أھمي

 تمكين المرأة الريفية؛
ام الواجب الطلب إلى منظمة األغذية والزراعة  • اعي إيالء االھتم وع اإلجتم  الشاملللن

امج العمل والميزان المراجعجي مجاالت عدة وذلك بناء على اإلطار االستراتيل ة وبرن ي
ا 2015-2014للفترة   ،في تنفيذ برنامج عملھا اإلقليمي في الشرق األدنى وشمال أفريقي

 . وال سيما المبادرات اإلقليمية ذات الصلة
  


