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تقديم

الجديدة  للتكنولوجيات  المراأة  اتباع  دون  اأي�ضًا 
التكنولوجيات.  تلك  الرجل  بها  يتبع  التي  بال�ضهولة 

المراأة  تواجهها  التي  المعوقات  تكون  ما  وكثيراً 
كليًا. ت�ضديًا  لها  الت�ضدي  ويلزم  مترابطة 

اأنها  تعني  المزارعة  المراأة  تواجه  التي  والعقبات 
من  نظراوؤها  يحققها  التي  الغلة  من  اأقل  غلة  تحقق 

الزراعة  على  قادرة  المراأة  فاإن  ذلك  ومع  الذكور. 
من  م�ضتمدة  متينة  اأدلة  وتبيِّن  الرجل.  مثل  تمامًا 
ا�ضتخدمت  اإذا  المزارعة  المراأة  اأن  العملية  التجربة 

في  الرجل  ي�ضتخدمه  الذي  الموارد  م�ضتوى  نف�س 
م�ضتويات  نف�س  �ضتحقق  فاإنها  تزرعها  التي  الأر�س 

الغلة  فجوة  وتتراوح  الرجل.  يحققها  التي  الغلة 
في   30 اإلى  المائة  في   20 من  والمراأة  الرجل  بين 
الأبحاث  معظم  ويجد  المتو�ضط،  في  تقريبًا  المائة 

ا�ضتخدام  في  الختالفات  اإلى  ترجع  الفجوة  اأن 
المراأة  تزرعها  التي  الأرا�ضي  غالت  ورفع  الموارد. 
اأن  �ضاأنه  من  الرجل  يحققها  التي  الم�ضتويات  اإلى 

النامية  البلدان  في  الزراعي  الإنتاج  زيادة  اإلى  يوؤدي 
المائة.  في   4 اإلى  المائة  في   2.5 من  تتراوح  بن�ضبة 

عدد  من  تقلل  اأن  يمكن  القدر  بهذا  الإنتاج  وزيادة 
في   12 من  يتراوح  بما  العالم  في  التغذية  ناق�ضي 
تقديرات  لأحدث  ووفقًا  المائة.  في   17 اإلى  المائة 
ناق�ضي  عدد  حاليًا  يبلغ  والزراعة،  الأغذية  منظمة 

الجن�ضين  بين  الفجوة  و�ضد  مليونًا.   925 التغذية 
العدد  هذا  يخفِّ�س  اأن  يمكن  الزراعية  الغلة  حيث  من 

�ضخ�س  مليون   100 من  يتراوح  ما  اإلى  ي�ضل  بمقدار 
�ضخ�س. مليون   150 اإلى 

الزراعي  الإنتاج  في  المبا�ضرة  التح�ضينات  وهذه 
المكا�ضب  من  فح�ضب  واحد  جزء  هي  الغذائي  والأمن 

ح�ضول  كفالة  تحققها  اأن  يمكن  التي  الكبيرة 
متكافئ  نحو  على  والفر�س  الموارد  على  المراأة 

قطاع  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  ف�ضد  الرجل.  مع 
تحت  الموارد  من  مزيداً  ي�ضع  اأن  �ضاأنه  من  الزراعة 

الأ�ضرة  داخل  �ضوتها  يعزز  واأن  المراأة  ت�ضرف 
جدواها  ثبتت  ا�ضتراتيجية  يمثل  ما  وهو  المعي�ضية، 

وتعليمهم  وتغذيتهم  لالأطفال  الغذائي  الأمن  لتح�ضين 
تغذية  على  الأطفال  يح�ضل  وعندما  و�ضحتهم. 

ب�ضكل  يتعلمون  فاإنهم  �ضحة  اأوفر  ويكونون  اأف�ضل 
�ضاأن  ومن  اإنتاجًا.  اأكثر  مواطنين  وي�ضبحون  اأف�ضل 

واأن  الأجيال  عبر  تمتد  اأن  تتحقق  التي  الفوائد 
الم�ضتقبل. في  كبيرة  عائدات  تحقق 

والزراعة  الأغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  هذه 
بين  الفجوة  �ضد  الزراعة:  قطاع  في  المراأة  تتناول 

الزراعة  قطاع  فاأداء  التنمية.  اأجل  من  الجن�ضين 
واأحد  النامية،  البلدان  من  كثير  في  يجب  مما  اأقل 

المراأة  ح�ضول  عدم  هو  لذلك  الرئي�ضية  الأ�ضباب 
تحتاج  التي  والفر�س  الموارد  على  متكافئًا  ح�ضوًل 

التقرير  هذا  ويوؤكد  اإنتاجًا.  اأكثر  تكون  لكي  اإليها 
المتعلقين  لالألفية  الإنمائيين  الهدفين  اأن  بو�ضوح 

والأمن  والفقر   )3 )الهدف  الجن�ضين  بين  بالم�ضاواة 
اأن  وعلينا  الآخر.  منهما  كل  يعزز   )1 )الهدف  الغذائي 

وتمكين  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  تحقيق  على  نعمل 
في  م�ضتدامة  ب�ضفة  ننت�ضر  لكي  الزراعة  في  المراأة 

باأن  را�ضخ  اإيمان  فلدي  المدقع.  والفقر  الجوع  مكافحة 
ي�ضاعدنا  اأن  يمكن  لالألفية   3 الإنمائي  الهدف  تحقيق 

لالألفية.  1 الإنمائي  الهدف  تحقيق  على 
الزراعة  في  جوهرية  اإ�ضهامات  ت�ضهم  المراأة  اإن 

البلدان  اأقاليم  جميع  في  الريفية  والم�ضروعات 
حرة.  اأعمال  ومنظمة  وعاملة  كمزارعة  النامية، 

المراأة  ولكن  الأقاليم  عبر  اأدوارها  وتتباين 
عليها  قا�ضرة  معوقات  مكان،  كل  في  تواجه، 
في  م�ضاهماتها  من  وتحد  اإنتاجيتها  من  تقلل 

اأ�ضرتها  ورفاه  القت�ضادي  والنمو  الزراعي  الإنتاج 
وبلدها. المحلي  ومجتمعها 

في  الجن�ضين  بين  خطيرة  فجوة  تواجه  فالمراأة 
المراأة  ت�ضيطر  اإذ  الإنتاج.  موارد  على  الح�ضول 

التي  الم�ضاحة  من  اأقل  الأرا�ضي  من  م�ضاحة  على 
التي  الأرا�ضي  تكون  ما  وكثيراً  الرجل  عليها  ي�ضيطر 
لها  حيازتها  وتكون  اأ�ضواأ  نوعية  ذات  عليها  ت�ضيطر 

الحيوانات  من  اأقل  عدداً  المراأة  وتملك  اآمنة.  غير 
ل  ما  وغالبًا  الزراعة.  مجال  في  للعمل  تلزم  التي 

الحيوانات  من  يتاأتى  الذي  الدخل  على  اأي�ضًا  ت�ضيطر 
ا�ضتخدام  احتمالت  وتقل  تديرها.  التي  عادًة  ال�ضغيرة 

البذور  قبيل  من  الحديثة  للمدخالت  المزارعة  المراأة 
والأدوات  الآفات  مكافحة  وتدابير  والأ�ضمدة  المح�ّضنة 

الُمزارع  الرجل  ا�ضتخدام  احتمالت  عن  الميكانيكية 
اأقل  ائتمانًا  اأي�ضًا  ت�ضتخدم  وهي  المدخالت.  لهذه 

عليه.  تح�ضل  الذي  الئتمان  على  ت�ضيطر  ل  ما  وكثيراً 
خدمات  وعلى  اأقل  تعليم  على  المراأة  تح�ضل  واأخيراً، 

على  ح�ضولها  �ضعوبة  من  ُيزيد  مما  اأقل،  اإر�ضاد 
والئتمان  الأرا�ضي  قبيل  من  الأخرى،  الموارد  بع�س 

تحول  العوامل  وهذه  لها.  وا�ضتخدامها  والأ�ضمدة، 
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اأخرى.  باأ�ضكال  الجن�ضين  بين  الفجوة  وتتبدى 
اجتماعية  ظواهر  هي  الجن�ضين  بين  فالعالقات 

للمراأة  القت�ضادية  المجالت  عزل  الم�ضتحيل  ومن 
الطعام  فاإعداد  المعي�ضية.  اأ�ضرتها  في  اأن�ضطتها  عن 

معوقات  هي  الماء  وجلب  الوقود  خ�ضب  وجمع 
كان  اإذا  لها  الت�ضدي  يجب  ة  ومقيدِّ وقتًا  ت�ضتهلك 
وقتها  ق�ضاء  على  قادرة  تكون  اأن  للمراأة  المراد 
اأن  ويجب  اأكبر.  بدرجة  ومنتجة  مجزية  باأ�ضكال 

وفي  اأ�ضرتها  اإطار  في  المراأة  اإلى  التدخالت  تنظر 
اأداء  تح�ضين  �ضاأن  ومن  المحلي.  مجتمعها  �ضياق 

موفرة  تكنولوجيات  وتوفير  الريفية،  العمل  اأ�ضواق 
المراأة  ن  يمكِّ اأن  عامة،  وخدمات  �ضلع  وتوفير  للعمل، 

الفر�س  في  فعالية  اأكثر  نحو  على  الم�ضاهمة  من 
ومن  الزراعي،  النمو  يتيحها  التي  القت�ضادية 

اأوفى. ا�ضتفادة  الفر�س  تلك  من  ال�ضتفادة 
بين  الفجوة  ل�ضد  جاهزة  و�ضفة  توجد  ول 
الأمر  لأن  وذلك  الزراعة،  قطاع  في  الجن�ضين 

والأ�ضول  المدخالت  من  وا�ضعة  طائفة  على  ينطوي 
ال�ضلة  ذات  المعوقات  ولأن  والأ�ضواق  والخدمات 
ت�ضتند  مالئمة  �ضيا�ضات  باتباع  ولكن  مت�ضابكة. 
اإحراز  يمكن  دقيق،  وتحليل  دقيقة  معلومات  اإلى 

كبيرة.  ذلك  من  تتحقق  التي  الفوائد  و�ضتكون  تقدم 
ن�ضتاأ�ضل  اأن  فعلينا  وا�ضحة.  الأ�ضا�ضية  والمبادئ 

القانون،  بمقت�ضى  المراأة  �ضد  التمييز  اأ�ضكال  جميع 
تكافوؤاً  اأكثر  الموارد  على  الح�ضول  جعل  نكفل  واأن 

بالفوارق  واعيًة  الزراعية  والبرامج  ال�ضيا�ضات  وجعل 
في  م�ضموعًا  المراأة  �ضوت  نجعل  واأن  الجن�ضين،  بين 

ويجب  الم�ضتويات.  جميع  على  القرار  �ضنع  عملية 
في  متكافئة  �ضريكة  اأنها  على  المراأة  اإلى  ُينظر  اأن 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  وتحقيق  الم�ضتدامة.  التنمية 
الذي  ال�ضحيح  ال�ضيء  فح�ضب  لي�س  المراأة  وتمكين 
للتنمية  الأهمية  حا�ضم  اأي�ضًا  هو  بل  تحقيقه  يجب 

الغذائي. ولالأمن  الزراعية 

�سيوف جاك 
العام   المدير 

والزراعة الأغذية  لمنظمة 
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�شكر	وتقدير

والزراعة  الأغذية  حالة  تقرير  باإعداد  قام  لقد 
القت�ضادية  التنمية  اإدارة  اأع�ضاء   2011-2010

قيادة  تحت  والزراعة  الأغذية  بمنظمة  والجتماعية 
 Kostasو الم�ضاعد،  العام  المدير  غانم،  حافظ 

الزراعية.  التنمية  اقت�ضاديات  �ضعبة  مدير   ،Stamoulis

 ،Marcela Villarreal من  كل  اإ�ضافيًا  توجيهًا  وقدم 
والعمالة  والتكافوؤ  الجن�ضانية  الق�ضايا  �ضعبة  مديرة 

الم�ضت�ضارة   ،Eve Crowleyو الريفية،  المناطق  في 
مدير   ،Pietro Gennariو ذاتها؛  بال�ضعبة  الرئي�ضية 

التجارة  �ضعبة  مدير   ،David Hallamو الإح�ضاء؛  �ضعبة 
ب�ضعبة  الرئي�ضي  الموظف   ،Keith Wiebeو والأ�ضواق؛ 

الزراعية. التنمية  اقت�ضاديات 
التقرير  مادة  وكتابة  البحوث  فريق  وكان 

  André Croppenstedtو  Terri Raney بقيادة 
 Iraو  Sarah Lowder وي�ضم   GustavoAnríquezو

التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Jakob Skoetو Matuschke

 Luisa Cruz من  كل  اإ�ضافية  وقدم مدخالت  الزراعية(. 
 Stefano Gerosaو  Ana Paula De La O Camposو

 Panagiotisو  Faith Nilssonو  Yasmeen Khwajaو
الزراعية(؛  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Karfakis

 Soline de Villardو  Francesca Dalla Valleو
 Zoraida Garciaو  John Curryو  Caroline Dookieو

 Maria Leeو  Regina Laubو  Denis Herbelو
 Hajnalkaو  Marta Osorioو  Yianna Lambrouو
 Libor Stloukalو  Gabriel Rugalemaو  Petrics

الق�ضايا  )�ضعبة   Peter Wobstو  Sophie Treinenو
الريفية(؛      المناطق  في  والعمالة  والتكافوؤ  الجن�ضانية 
والبحوث  المعرفة،  تبادل  )مكتب   Magdalena Blumو

التجارة  )�ضعبة   Holger Mattheyو والإر�ضاد(، 
)�ضعبة   Frauke Kramerو  Anni McLeodو والأ�ضواق(؛ 
 Helga Josupeitو الحيوان(؛  و�ضحة  الحيواني  الإنتاج 
)�ضعبة   Stefania Vannucciniو  Rebecca Metznerو

اقت�ضاديات و�ضيا�ضات م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء 
الزراعية(؛  للتنمية  الدولي  بال�ضندوق  المائية 

 Diana Tempelmanضعبة الإح�ضاء( و�( Robert Mayoو
 Ines مكتب المنظمة الإقليمي لأفريقيا(. وقدمت كل من(

)اأوك�ضفام( وCathy Farnworth )نيابة عن   Smyth

 Elisenda Estruchال�ضندوق الدولي للتنمية الزراعية( و
)�ضعبة الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ والعمالة في المناطق 

الريفية( وJulian Thomas وFrank Mischler )�ضعبة 
اقت�ضاديات التنمية الزراعية( تعليقات قيِّمة. ونحن ندين 

اأي�ضًا بالمتنان لكل من Amy Heyman التي قراأت 
الم�ضودة الأولى للتقرير وعّلقت عليها وقامت بتحريرها. 

 Agnes وقد اأُعد التقرير بالتعاون الوثيق مع كل من
Quisumbing وRuth Meinzen-Dick العاملتين في المعهد 

الدولي لبحوث ال�ضيا�ضات الغذائية وCheryl Doss العاملة 
في جامعة ييل. وقام باإعداد ورقات المعلومات الأ�ضا�ضية، 

التي مّولتها جزئيًا �ضعبة الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ 
والعمالة في المناطق الريفية، كل من Cheryl Doss؛ 

 Ruth Vargas Hillو Andrew Dillonو Julia Behrmanو
 Estebanو Amber Petermanو Ephraim Nkonyaو
الدولي  )المعهد   Agnes Quisumbingو J. Quiñones

 Christopher Colesلبحوث ال�ضيا�ضات الزراعية(؛ و
 Rebecca Holmesو  Priya Deshingkarو

 Marcellaو Jonathan Mitchellو Nicola Jonesو
 Dianaمعهد التنمية في ما وراء البحار(؛ و( Vigneri

 Lisa Kenneyمعهد التنمية الريفية(؛ و( Fletschner

)جامعة وا�ضنطن(؛ وChristine Okali )جامعة اآنغيليا 
ال�ضرقية(؛ وJan Lundius )ال�ضت�ضاري الم�ضتقل(؛ 

وKfW Entwicklungsban( Holger Seebens(. وقام 
باإعداد ورقات المعلومات الأ�ضا�ضية الإ�ضافية كل من 
 Gustavo Anríquez :موظفي المنظمة التالي ذكرهم

وYasmeen Khwaja وLucia Palombi )�ضعبة عمليات 
الطوارئ واإعادة التاأهيل(؛ وPaola Termine )�ضعبة 

الق�ضايا الجن�ضانية والتكافوؤ والعمالة في المناطق الريفية(. 
اأجل  اأعدها من  اأي�ضًا من ورقات  وا�ضتفاد التقرير 

والزراعة  الأغذية  منظمة  بين  الم�ضتركة  العمل  حلقة 
العمل  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق 

الريفية  والعمالة  الجن�ضانية  بالق�ضايا  المعنية  الدولية 
 Jennieو  Soline de Villard من  كل  بتوليفها  وقام 

م�ضاورتي خبراء،  من  التقرير  وا�ضتفاد   .Dey de Pryck

من  كثيرين  اإلى  واإ�ضافة  الدولي.  البنك  مّولهما جزئيًا 
من  كاًل  الخارجيون  الم�ضاركون  �ضم  اأعاله،  المذكورين 
 Johannesو العالمي(  الأغذية  )برنامج   Isatou Jallow

الميدان  في  والتنمية  التعاون  )منظمة   Juetting

)المركز   Patricia Biermayr-Jenzanoو القت�ضادي(، 
 Markus Goldsteinو ال�ضتوائية(  للزراعة  الدولي 

 Anninaو  Maria Hartlو الدولي(  )البنك   Eija Pehuو
الزراعية(  للتنمية  الدولي  )ال�ضندوق   Lubbock

الثروة  لبحوث  الدولي  )المعهد   Jemima Njukiو
لبحوث  الدولي  )المعهد   Thelma Parisو الحيوانية( 
 Manfredو تافت�س(  )جامعة   Patrick Webbو الأرز( 
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 Hela كل من  وقّدم  )جامعة هوهنهايم(.   Zeller

ولية  )جامعة   Robert Mazurو  )Afard( Kochbati

العالمي  للمنتدى  قيِّمة  م�ضاهمات  واآخرون  اأيوا( 
في  المراأة  ب�ضاأن  والتغذية  الغذائي  بالأمن  المعني 

 Renataو  Max Blanck من  كل  نظمه  الذي  الزراعة، 
ونحن  الزراعية(.  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Mirulla

كثيرة  مفيدة  تعليقات  من  تلقيناه  لما  بالعرفان  ندين 
للرابطة  الثالثي  الموؤتمر  في  ُنظمت  م�ضّغرة  ندوة  في 

الزراعي. القت�ضاد  لخبراء  الدولية 
واإ�ضافة اإلى ذلك، ا�ضتعر�س الم�ضودة النهائية للتقرير 

 Dianaجامعة تافت�س( و( Patrick Webb كل من 
 Thomas P.و الريفية(  التنمية  )معهد   Fletschner

 Mariaو الأ�ضمدة(  لتنمية  الدولي  )المركز   Thompson

 Carmenو الزراعية(  للتنمية  الدولي  )ال�ضندوق   Hartl

اأنجلو�س(  لو�س  في  كاليفورنيا  )جامعة   Diana Deere

وي�ضكون�ضن(      )جامعة   Susana Lastarria-Corhielو
Patricia Biermayr-و لوفن(  )جامعة   Jo Swinnenو
)�ضندوق  لهم  وزمالء   Joanne Sandlerو  Jenzano

 Barbara Stockingو للمراأة(  الإنمائي  المتحدة  الأمم 
 Paulو  Paul Munro-Faureو اأوك�ضفام(  اإدارة  )مجل�س 

 Ruthو والحيازة(  والطاقة  المناخ  )�ضعبة   Mathieu

ال�ضيا�ضات  لبحوث  الدولي  )المعهد   Meinzen-Dick

الدولي  )المعهد   Agnes Quisumbingو الغذائية( 
)جامعة   Cheryl Dossو الغذائية(  ال�ضيا�ضات  لبحوث 

للم�ضاركين  بالمتنان  التقرير  اإعداد  فريق  ويدين  ييل(. 
الداخليين  الأفراد  من  وغيرهم  العمل  في حلقات 

المختلفة  الم�ضودات  ا�ضتعر�ضوا  الذين  والخارجيين 
التقرير. لمخطوطة 

التقرير  من  الثاني  الجزء  اإعداد  في  ا�ضترك  وقد 
التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Sarah Lowder من  كل 

)�ضعبة   Merritt Cluffو  Holger Mattheyو الزراعية( 
 .Jakob Skoet توجيهات  تحت  والأ�ضواق(،  التجارة 

 Joshua Dewbre من  كل  اإ�ضافية  مدخالت  وقّدم 
والأ�ضواق(. التجارة  )�ضعبة   Kisan Gunjalو

 Sarah التقرير  من  الثالث  الجزء  اإعداد  وتولت 
 Stefanoو  Brian Carisma من  بم�ضاعدة   ،Lowder

تعليقات  وقدم   .Terri Raney توجيهات  تحت   ،Gerosa

 Seevalingumو  Naman Keita من  كل  مفيدة 
 Francoو  Mukesh Srivastavaو  Ramasawmy

 Diana Tempelmanو الإح�ضاء(؛  )�ضعبة   Stefanelli

 Zoraidaو  Maria Adelaide D’Arcangeloو
الجن�ضانية  الق�ضايا  )�ضعبة   Clara Parkو  Garcia

 Barbaraو الريفية(  المناطق  في  والعمالة  والتكافوؤ 
التغذية  )�ضعبة   Marie-Claude Dopو  Burlingame

بالمنظمة(. الم�ضتهلك  وحماية 
 Michelle بف�ضل  كبيراً  تح�ضنًا  المطبوع  ن  وتح�ضَّ

التي  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   Kendrick

لإدارة  ودعمًا  النجليزية  باللغة  تحريريًا  دعمًا  قدمت 
 Paolaو  Liliana Maldonado من  كل  وقّدم  الم�ضروع. 
دعمًا  الزراعية(  التنمية  اقت�ضاديات  )�ضعبة   di Santo

دائرة  وقدمت  التقرير.  اإعداد  عملية  طيلة  ممتازاً  اإداريًا 
على  الخدمات  ب�ضعبة  والوثائق  الجتماعات  برمجة 

وال�ضوؤون  الب�ضرية  الموارد  اإدارة  في  المنظمة  م�ضتوى 
من  كل  وقدم  الطباعة.  وخدمات  التراجم  المالية 

البيانية  الأ�ضكال  خدمات   Visiontimeو  Flora Dicarlo

الطباعية. التجارب  وقراءة  والتو�ضيب 





المراأة	في	قطاع	الزراعة
�سد الفجوة بين الجن�سين
 من اأجل التنمية

اجلزء الأول



اجلزء	الأول



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 3المراأة	

مجالت  في  التدخالت  اأن  ُيفتر�س  ما  كثيراً  لذلك، 
اإلى  والنفاذ  الأ�ضا�ضية  والبنية  التكنولوجيا  قبيل  من 

والمراأة،  الرجل  على  متماثلة  اآثارها  تكون  الأ�ضواق 
الأمر. حقيقة  في  كذلك  تكون  ل  قد  بينما 

اأن  على  حر�س  هناك  كان  ذاته،  الوقت  وفي 
منظوراً  الزراعية  والم�ضاريع  ال�ضيا�ضات  ت�ضمين  يبدو 

وتو�ضيح  يلزم.  مما  واأعقد  اأ�ضعب  اأمراً  جن�ضانيًا 
هو  الجن�ضانية”  “الق�ضايا  بتعبير  المق�ضود  المعنى 

.)1 )الإطار  ال�ضحيحة  البداية 
اأي�ضًا  المجال  تف�ضح   1 الإطار  في  الأخيرة  والجملة 

اأن  يمكن  الجن�ضين  اأدوار  اأن  في  الأمل  وهو  لالأمل: 
تح�ضين  في  ي�ضاهم  اأن  هو  التقرير  هذا  وهدف  تتغير. 
على  ت�ضاعد  اأن  مالئمة  ل�ضيا�ضات  يت�ضنى  لكي  الفهم 

ر  تغيُّ مع  حتى  الجن�ضين،  بين  الم�ضاواة  على  الت�ضجيع 
من  تطوراً  اأكثر  اأ�ضبح  الزراعة  فقطاع  ذاتها.  الزراعة 

واأكثر  التجارة،  نحو  توجهًا  واأكثر  التكنولوجية،  الناحية 
الهجرة  اأنماط  تغيِّر  ذاته،  الوقت  وفي  عالميًا؛  اندماجًا 

كله.  النامي  العالم  في  الريفي  الم�ضهد  المناخ  وتقلب 
جميع  اأمام  فر�ضًا  وتتيح  تحديات  تطرح  القوى  وهذه 

قانونية  حواجز  تواجه  المراأة  ولكن  الزراعيين،  المنتجين 
مع  التكيف  على  قدرتها  من  تحد  اإ�ضافية  واجتماعية 

الحكومات  تعهدت  وقد  منه.  ال�ضتفادة  وعلى  ر  التغيُّ
اإحياء  اإلى  ترمي  كبرى  بالتزامات  المانحة  والجهات 

مجال  في  جهودها  ولكن  النامية،  الأقاليم  في  الزراعة 
ا�ضتفادت  اإذا  اأكبر  وب�ضرعة  اأف�ضل  نتائج  �ضتحقق  الزراعة 
خالل  من  للمراأة  الإنتاجية  الإمكانات  من  حد  اأق�ضى  الى 

الجن�ضين. بين  الم�ضاواة  تعزيز 
الرجل،  مثل  مثلها  المراأة،  اإلى  النظر  الممكن  ومن 

حق  لها  مواطنة  اأي�ضًا  ولكنها  اإنتاج”،  “مورد  اأنها  على 
والخدمات  والفر�س  الحماية  في  الرجل  لحق  مكافئ 

الدولي.  المجتمع  ويقدمها  حكومتها  تقدمها  التي 

البلدان  اأقل مما يجب في كثير من  اأداء قطاع الزراعة  اإن 
النامية لعدد من الأ�ضباب. ومن بين هذه الأ�ضباب افتقار 

اإليها لكي  المراأة اإلى الموارد والفر�س التي تحتاج 
ت�ضتخدم وقتها ا�ضتخدامًا منتجًا اإلى اأق�ضى حد. فالمراأة 

مزارعة وعاملة ومنظمة اأعمال حرة ولكنها تواجه في كل 
مكان تقريبًا معوقات اأ�ضد من المعوقات التي يواجهها 

الرجل في ما يتعلق بالح�ضول على موارد الإنتاج والنفاذ 
اإلى الأ�ضواق والح�ضول على الخدمات. وهذه “الفجوة بين 

الجن�ضين” تعوق اإنتاجية المراأة وتقلل من م�ضاهماتها 
في قطاع الزراعة وفي تحقيق اأهداف التنمية القت�ضادية 
والجتماعية الأو�ضع نطاقًا. و�ضد الفجوة بين الجن�ضين في 
قطاع الزراعة من �ضاأنه اأن يحقق مكا�ضب كبيرة للمجتمع 

عن طريق زيادة الإنتاجية الزراعية، والحد من الفقر 
والجوع، وتعزيز النمو القت�ضادي.

والعاملون  المانحة  والجهات  الحكومات  الآن  وت�ضلِّم 
القت�ضادي  للنمو  الزراعة محورية  باأن  التنمية  في مجال 
فيها  تعتمد  التي  البلدان  في  �ضيما  ل   – الغذائي  ولالأمن 
التزام  ولكن   – القطاع  هذا  على  ال�ضكان  من  كبيرة  ن�ضبة 

مجال  في  والعاملين  المانحة  والجهات  الحكومات 
هو  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضين  بين  بالم�ضاواة  التنمية 

الق�ضايا  الآن  وُتذكر  الت�ضليم.  ذلك  من  قوة  اأقل  التزام 
ب�ضاأن  والإقليمية  الوطنية  الخطط  معظم  في  الجن�ضانية 
ولكنها  الغذائي،  بالأمن  والمتعلقة  الزراعية  ال�ضيا�ضات 
من  بدًل  المراأة  عن  منف�ضلة  ف�ضول  على  عادًة  تقت�ضر 

والبرمجة.  ال�ضيا�ضات  من  يتجزاأ  ل  كجزء  معاملتها 
والم�ضاريع  ال�ضيا�ضات  عن  كثيرة  وثائق  زالت  وما 

المتعلقة  الأ�ضا�ضية  الم�ضائل  تتناول  ل  الزراعية 
وتلك  للرجل  المتاحة  الموارد  في  بالختالفات 

التي  المعوقات  وفي  اأدوارهما  وفي  للمراأة  المتاحة 
هذه  بها  تكون  اأن  ُيحتمل  التي  والكيفية  يواجهانها، 
ونتيجة  المقترح.  بالتدخل  ال�ضلة  وثيقة  الختالفات 

الزراعة 1.	الفجوة	بين	الجن�شين	في	قطاع	



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 4

الإنمائية  الأهداف  من  هدف  الجن�ضين  بين  والم�ضاواة 
اأي�ضًا  ترتبط  ولكنها  ذاتها،  حد  في  جدارة  عن  لالألفية 

الإنمائية  الأهداف  غايتي  بتحقيق  مبا�ضراً  ارتباطًا 
والجوع.  المدقع  الفقر  من  بالحد  المتعلقتين  لالألفية 

بين  الم�ضاواة  هدفي  بين  وا�ضحة  تاآزرات  توجد  اإذ 
ال�ضيا�ضات  وا�ضعي  وعلى  الجوع.  من  والحد  الجن�ضين 
بكفالة  التزام  التنمية  مجال  في  والعاملين  الزراعية 

كامل  نحو  على  الم�ضاركة  على  قادرة  المراأة  تكون  اأن 
منها.  ال�ضتفادة  وعلى  الزراعية  التنمية  عملية  في 

بين  الم�ضاواة  تعزيز  ي�ضاعد  اأن  يمكن  ذاته،  الوقت  وفي 
المدقع  الفقر  من  الحد  على  الزراعة  قطاع  في  الجن�ضين 

في  يكون  اأن  للمراأة  الم�ضاواة  تحقيق  �ضاأن  فمن  والجوع. 
التنمية  تكون  اأن  اأي�ضًا  وينبغي  الزراعية،  التنمية  �ضالح 

المراأة. �ضالح  في  الزراعية 
الزراعة  قطاع  في  المراأة  ومكانة  دور  ويتباين 

والعمر  الإقليم  ح�ضب  وا�ضعًا  تباينًا  الريفية  والمناطق 
ب�ضرعة  ويتغيران  الجتماعية  والطبقة  الإثني  والأ�ضل 

ال�ضيا�ضات  وا�ضعو  ويحتاج  العالم.  اأنحاء  بع�س  في 
اإلى  التنمية  مجال  في  والعاملون  المانحة  والجهات 

التي  الم�ضاهمات  ع  تنوُّ يعك�ضان  وتحليل  معلومات 
وذلك  تواجهها  التي  المحددة  والتحديات  المراأة  تقدمها 
واعية  تكون  القطاع  ب�ضاأن  قرارات  منهم  كل  يتخذ  لكي 

الجن�ضين. بين  بالفوارق 
في  المراأة  ومكانة  دور  في  التنوع  من  الرغم  وعلى 

التقرير  هذا  في  معرو�س  هو  ما  فاإن  الزراعة،  قطاع 
بدرجة  دومًا  تواجه  المراأة  اأن  يوؤكد  وتحليل  اأدلة  من 
يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  فجوة  الده�ضة  اإلى  تدعو 

والخدمات.  والمدخالت  الإنتاج  اأ�ضول  على  بالح�ضول 
التجربة  من  الم�ضتمدة  الأدلة  من  كبيرة  مجموعة  وتبين 

يتعادلن  المزارعات  اأن  كثيرة  مختلفة  بلدان  من  العملية 
يملكن  ولكنهن  الذكور،  نظرائهن  مع  الكفاءة  حيث  من 

يكون  ثم  ومن  اأقل،  مدخالت  وي�ضتخدمن  اأقل  اأر�ضًا 
تتحقق  اأن  يمكن  التي  المحتملة  والمكا�ضب  اأقل.  اإنتاجهن 

المدخالت  ا�ضتخدام  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  من 
الزراعية،  الغالت  حيث  من  التقرير  هذا  في  تقّدر 

الرفاه  وجوانب  الغذائي،  والأمن  الزراعي،  والإنتاج 
نطاقًا. الأو�ضع  والجتماعي  القت�ضادي 

المراأة  تواجهها  التي  المعوقات  من  كثرة  كانت  ولما 
تتغير.  اأن  يمكن  فاإنها  اجتماعيًا،  تتقرر  معوقات  هي 

تكون  ما  كثيراً  الخارجية  ال�ضغوط  اأن  ذلك  من  والأكثر 
وم�ضوؤوليات  اأدواراً  تتولى  اأن  على  المراأة  يحفز  عاماًل 

داخل  مكانتها  وترفع  اإنتاجيتها  تح�ضن  اأن  يمكن  جديدة 
�ضبيل  فعلى  المحلي.  المجتمع  وداخل  المعي�ضية  الأ�ضرة 

الخا�ضة  الحديثة  الإمداد  �ضال�ضل  نمو  يتيح  المثال، 
كبيرة  فر�ضًا  القيمة  العالية  الزراعية  بالمنتجات 

يتعلق  ما  في  للمراأة  بالن�ضبة  كبيرة،  تحديات  ويطرح 
�ضواء.  حد  على  المزرعة  وخارج  المزرعة  في  بالعمالة 
التغيير  اإلى  تدفع  اأخرى  قوى  تتحول  اأن  اأي�ضًا  ويمكن 

المراأة. اأمام  متاحة  فر�س  اإلى  والقت�ضادي  الجتماعي 
بالفروق  الواعية  ال�ضيا�ضات  دعم  ي�ضاعد  اأن  ويمكن 

جيداً  الم�ضممة  التنموية  والم�ضاريع  الجن�ضين  بين 
عدم  اأوجه  اإلى  فبالنظر  الجن�ضين.  بين  الفجوة  �ضد  على 

محايدة  ال�ضيا�ضات  تكون  اأن  يكفي  ل  القائمة،  الإن�ضاف 
تواجهها  التي  المعوقات  على  فالتغلب  جن�ضانيًا؛ 

ت�ضاعد  اأن  ويمكن  بكثير.  اأكثر  هو  ما  يقت�ضي  المراأة 
وتحقيق  التمييز  على  الق�ضاء  اإلى  الرامية  الإ�ضالحات 
المراأة  ا�ضتعداد  الإنتاج  موارد  على  المتكافئ  الح�ضول 

التحديات  مع  للتاأقلم  الم�ضاواة  قدم  على   – والرجل   –

الجن�ضانية”  و“الق�ضايا  “الجن�س”  مفهوما  يكون  قد 
الخبراء  حتى  اأنه  هو  ذلك  اأ�ضباب  اأقل  ولي�س  محّيرْين، 

الم�ضطلحين  هذين  الأحيان  بع�س  في  ي�ضتخدمون 
اإلى  ي�ضير  “الجن�س”  فم�ضطلح  مت�ضق.  غير  ا�ضتخدامًا 
اأما  المتاأ�ضلتين.  البيولوجيتين  والإناث  الذكور  فئتي 

الأدوار  اإلى  ي�ضير  فهو  الجن�ضانية”  “الق�ضايا  م�ضطلح 
يكون  اأن  يعنيه  بما  المرتبطة  الجتماعية  والهويات 
ت�ضكلها  الأدوار  فهذه  امراأة.  يكون  اأن  اأو  رجاًل  المرء 

وثقافية  واقت�ضادية  واإثنية  ودينية  اإيديولوجية  عوامل 
والموارد  الم�ضوؤوليات  لتوزيع  اأ�ضا�ضيًا  ُمحدداً  وُتعتبر 

رغم  ذلك،  ومع   .)1989  ،Moser( والمراأة  الرجل  بين 

يتغير  اأن  يمكن  فاإنه  اجتماعيًا  يتقرر  التوزيع  هذا  اأن 
ال�ضيا�ضة  ي�ضمل  بما  واٍع،  اجتماعي  عمل  خالل  من 

ولكن  الجن�ضين،  بين  بفروق  يت�ضم  مجتمع  فكل  العامة. 
ويمكن  الثقافة  ح�ضب  وا�ضعًا  تباينًا  تتباين  الفروق  هذه 

فاإن  ثم  ومن  الوقت.  بمرور  هائاًل  راً  تغيُّ تتغير  اأن 
الق�ضايا  اأما  )البيولوجيا(.  الأحياء  بعلم  يتعلق  الجن�س 
ثابت.  والجن�س  الجتماع.  بعلم  تتعلق  فهي  الجن�ضانية 

تتغير. فهي  الجن�ضين  اأدوار  اأما 
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التي  التغيرات  عن  الناجمة  الفر�س  من  ولال�ضتفادة 

في  الجن�ضين  بين  الفجوة  و�ضد  الريفي.  القت�ضاد  ت�ضّكل 
والزراعة  المراأة  على  بالفائدة  �ضيعود  الزراعة  قطاع 

المكا�ضب  و�ضتتباين  ككل.  والمجتمع  الريفية  والقطاعات 
من  ولكنها  المحلية،  للظروف  وفقًا  وا�ضعًا  تباينًا 

�ضلوعًا  اأكثر  المراأة  كانت  حيثما  اأكبر  تكون  اأن  المرجح 
المعوقات. اأ�ضد  وتواجه  الزراعة  قطاع  في 

الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  اأن  وا�ضحًا  يبدو  وبينما 
تدعم  اأدلة  هناك  تكن  لم  مفيداً،  يكون  اأن  �ضاأنه  من 

الأغذية  حالة  تقرير  من  الطبعة  ولهذه  الإمكانية.  هذه 
المتاحة  الأدلة  اأف�ضل  ح�ضد  هي:  اأهداف  عدة  والزراعة 
المراأة  تقدمه  ما  ب�ضاأن  العملية  التجربة  من  الم�ضتمدة 

الموؤ�ض�ضات  في  معوقات  من  تواجهه  وما  م�ضاهمات  من 
العالم؛  من  مختلفة  اأقاليم  في  والريفية  الزراعية 

الجن�ضين  بين  الفجوة  بها  تحد  التي  الكيفية  واإظهار 
ورفاه  القت�ضادية  والتنمية  الزراعية  الإنتاجية  من 

الحد  اإلى  الرامية  للتدخالت  النتقادي  والتقييم  الإن�ضان؛ 
عملية  بخطوات  والتو�ضية  الجن�ضين؛  بين  الفجوة  من 

المجتمع  ويتخذها  الوطنية  الحكومات  تتخذها  اأن  يمكن 
المراأة. تمكين  بوا�ضطة  الزراعية  التنمية  لتعزيز  الدولي 

الرئي�سية ور�سائله  التقرير  هيكل 

قطاع  في  المراأة  ومكانة  لدور  م�ضحًا   2 الف�ضل  يقدم 
العالم.  من  اأجزاء مختلفة  في  الريفية  والمناطق  الزراعة 
ب�ضاأن  �ضموًل  واأكثرها  المتاحة  الأدلة  اأف�ضل  يح�ضد  وهو 
مفاهيميًا  ُتعتبر �ضعبة  التي  الجدلية  الم�ضائل  من  عدد 

المراأة  م�ضاهمات  على  يركز  فهو  �ضواء.  على حد  وعمليًا 
و�ضعها من حيث  ويبحث  زراعية  وعاملة  كمزارعة 
وهو  الريفية.  والديمغرافيا  والتغذية  والجوع  الفقر 

قطاع  في  التحول  بها  يوؤدي  التي  الطرائق  اأي�ضًا  يتناول 
اإلى طرح  القيمة  عالية  ت�ضويقية  �ضال�ضل  وانبثاق  الزراعة 

المراأة. اأمام  فر�س  واإتاحة  تحديات 
في  المراأة  تواجه  التي  المعوقات   3 الف�ضل  ويوّثق 

الأر�س  هي:  الأ�ضول  من  طائفة  عبر  الزراعة  قطاع 
والتعليم  المزرعة  في  والعمل  الحيوانية  والثروة 

والتكنولوجيا. المالية  والخدمات  الإر�ضاد  وخدمات 
ب�ضاأن  القت�ضادية  لالأدلة  م�ضحًا   4 الف�ضل  ويقدم 

التي  المكا�ضب  ويقدر  والمزارعات  المزارعين  اإنتاجية 
في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  جراء  من  تتحقق  اأن  يمكن 

اأي�ضًا  الف�ضل  هذا  في  ويرد  الزراعية.  المدخالت  ا�ضتخدام 
الزراعية،  الغالت  حيث  من  المحتملة  للمكا�ضب  تقييم 

الرفاه  وجوانب  الغذائي،  والأمن  الزراعي،  والإنتاج 
نطاقًا. الأو�ضع  والجتماعي  القت�ضادي 

يمكن  محددة  وبرامج  �ضيا�ضات  اإلى   5 الف�ضل  ويدعو 
قطاع  في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  على  ت�ضاعد  اأن 
على  فيه  التركيز  وين�ضب  الريفية.  والعمالة  الزراعة 
من  تحد  التي  المعوقات  من  تخفف  التي  التدخالت 

الريفية. والتنمية  الزراعية  الإنتاجية 
�ضد  بهدف  نطاقًا  اأو�ضع  تو�ضيات   6 الف�ضل  ويقدم 

التنمية. اأجل  من  الجن�ضين  بين  الفجوة 

الرئي�سية التقرير  ر�سائل 

O  قطاع في  اأ�ضا�ضية  م�ضاهمات  المراأة  تقدم 
دورها  ولكن  النامية،  البلدان  في  الزراعة 

ويتغّير  الإقليم  ح�ضب  كبيراً  اختالفًا  يختلف 
في  تمثل،  فالمراأة  المناطق.  بع�س  في  ب�ضرعة 

الزراعية  العمل  قوة  من  المائة  في   43 المتو�ضط، 
المراأة  ن�ضبة  تتراوح  بحيث  النامية،  البلدان  في 

اأمريكا  في  المائة  في   20 من  القوة  هذه  في 
اآ�ضيا  �ضرق  في  المائة  في   50 اإلى  الالتينية 
وتتباين  الكبرى.  ال�ضحراء  جنوب  واأفريقيا 

حتى  اأو�ضع  تباينًا  الزراعي  العمل  في  م�ضاهمتها 
المحددين. والن�ضاط  للمح�ضول  تبعًا  ذلك  من 

O  الزراعة قطاع  في  العامالت  الن�ضاء  بين  يجمع 
�ضيء  الأقاليم  مختلف  في  الريفية  والمناطق 

الإنتاج  موارد  على  ح�ضولهن  اأن  هو:  واحد 
وتوجد  الرجال.  ح�ضول  من  اأقل  الفر�س  وعلى 

باأ�ضول  يتعلق  ما  في  الجن�ضين  بين  الفجوة 
الأر�س  هي   – كثيرة  وخدمات  ومدخالت 

والإر�ضاد  والتعليم  والعمل  الحيوانية  والثروة 
وتفر�س   – والتكنولوجيا  المالية  والخدمات 

الأو�ضع  والقت�ضاد  الزراعة،  قطاع  على  تكاليف 
ذاتها. المراأة  على  وكذلك  والمجتمع،  نطاقًا، 

O  قطاع في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  �ضاأن  من 
الزراعة  لقطاع  كبيرة  مكا�ضب  يحقق  اأن  الزراعة 

يتاح  ما  نف�س  للن�ضاء  اأتيح  فلو  وللمجتمع. 
زيادة  لأمكنهن  الإنتاج  موارد  من  للرجال 

في   20 من  تتراوح  بن�ضبة  مزارعهن  في  الغالت 
يرفع  اأن  يمكن  وهذا  المائة.  في   30 اإلى  المائة 

النامية  البلدان  في  الزراعي  الإنتاج  مجموع 
في   4 اإلى  المائة  في   2.5 من  تتراوح  بن�ضبة 

الجياع  عدد  بدوره  يقلل  اأن  يمكن  مما  المائة، 
اإلى  المائة  في   12 من  تتراوح  بن�ضبة  العالم  في 

المحتملة  المكا�ضب  و�ضتتباين  المائة.  في   17
حاليًا  العامالت  الن�ضاء  لعدد  تبعًا  الإقليم  ح�ضب 
عليه  ي�ضيطرن  الذي  الإنتاج  ومقدار  الزراعة،  في 
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ات�ضاع  ومدى  عليها،  ي�ضيطرن  التي  الأرا�ضي  اأو 

يواجهنها. التي  الجن�ضين  بين  الفجوة 
O  اأن يمكن  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  التدخالت 

في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  على  ت�ضاعد 
وت�ضمل  الريفية.  العمل  واأ�ضواق  الزراعة  قطاع 

يلي: ما  لالإ�ضالح  الأولوية  ذات  المجالت 
في  - المراأة  �ضد  التمييز  على  الق�ضاء 

والتعليم  الزراعية  الموارد  على  الح�ضول 

النفاذ  وفي  المالية  والخدمات  والإر�ضاد 
العمل؛ اأ�ضواق  اإلى 

والبنية  - التكنولوجيات  في  ال�ضتثمار 
والمعززة  للعمل  الموفرة  الأ�ضا�ضية 

تمار�س  لكي  المراأة  وقت  لتحرير  لالإنتاجية 
اإنتاجًا؛ اأكثر  اأن�ضطة 

الريفية  - العمل  اأ�ضواق  في  المراأة  م�ضاركة  تي�ضير 
والإن�ضاف. والكفاءة  بالمرونة  تت�ضم  التي 



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 7المراأة	

ولالأن�ضطة  للزراعة  اأ�ضا�ضية  م�ضاهمات  المراأة  تقدم 
البلدان  اأقاليم  جميع  في  الريفية  القت�ضادية 

بين  ما  في  كبيراً  تباينًا  دورها  ويتباين  النامية.1 
اأنحاء  من  كثير  في  ب�ضرعة  ويتغير  وداخلها  الأقاليم 
والجتماعية  القت�ضادية  القوى  ُتحدث  حيث  العالم 

بعقود  الزراعة  نظم  فن�ضوء  الزراعة.  قطاع  في  تحوًل 
بالمنتجات  المتعلقة  الحديثة  الإمدادات  و�ضال�ضل 

ويطرح  فر�ضًا  يتيح  مثاًل،  القيمة،  العالية  الزراعية 
فر�س  من  يتيحه  عما  مختلفة  المراأة  اأمام  تحديات 

الختالفات  وهذه  الرجل.  اأمام  تحديات  من  ويطرحه 
المراأة  وم�ضوؤوليات  اأدوار  اختالف  من  نابعة 

تواجهها. التي  والمعوقات 
معقدة  معي�ضية  اأ�ضرة  الريفية  المراأة  تدير  ما  فكثيراً 

وت�ضمل  العي�س.  لك�ضب  متعددة  ا�ضتراتيجيات  وتتبع 
والعناية  زراعية،  محا�ضيل  اإنتاج  عادًة  اأن�ضطتها 

اأجر  نظير  والعمل  الطعام،  واإعداد  وتجهيز  بالحيوانات، 
وجمع  اأخرى،  ريفية  موؤ�ض�ضات  اأو  زراعية  موؤ�ض�ضات  في 

والت�ضويق،  بالتجارة  والعمل  الماء،  وجلب  الوقود 
الإطار  )انظر  بالمنزل  والعناية  الأ�ضرة،  اأفراد  ورعاية 

طرحها  يكثر  التي  الأ�ضئلة  بع�س  على  لالطالع   2
الزراعة(.  قطاع  في  ومكانتها  المراأة  دور  ب�ضاأن 

ن�ضطة  “عمالة  باأنها  ُتعرَّف  ل  الأن�ضطة  هذه  من  وكثرة 
جميعها  ولكنها  القومية  الح�ضابات  في  اقت�ضاديًا” 

 ،3 الإطار  )انظر  الريفية  المعي�ضية  الأ�ضر  لرفاه  اأ�ضا�ضية 
المراأة  لم�ضوؤوليات  مناق�ضة  على  لالطالع   ،14 ال�ضفحة 

المعي�ضية(. الأ�ضرة  م�ضتوى  على 
عليها  قا�ضرة  تحديات  المراأة  تواجه  ما  وكثيراً 

العمل،  قوة  في  الكاملة  م�ضاركتها  دون  تحول 
�ضعيد  على  تدخالت  تتطلب  قد  تحديات  وهي 

النهو�س  اإلى  ترمي  التي  تلك  تتجاوز  ال�ضيا�ضات 
الريفية.  العمل  اأ�ضواق  وكفاءة  القت�ضادي  بالنمو 

القت�ضادية  الحوافز  على  توؤثر  اأن  يمكن  فال�ضيا�ضات 
المراأة  كانت  اإذا  ما  تحدد  التي  الجتماعية  والأعراف 
ُيعتبر  كان  اإذا  وما  توؤديه  الذي  العمل  واأنواع  تعمل، 
الذي  الب�ضري  المال  راأ�س  ور�ضيد  اقت�ضاديًا،  ن�ضاطًا 

ولزيادة  عليه.  تح�ضل  الذي  الأجر  وم�ضتويات  تراكمه، 
النمو  على  اإيجابي  اأثر  العمل  قوة  في  الإناث  م�ضاركة 

.)2009  ،Lamannaو  Klasen( القت�ضادي 

الزراعة المراأة في قطاع 

تعمل الن�ضاء في قطاع الزراعة كمزارعات لح�ضابهن 
اأو  اأ�ضرهن،  اأجر في مزارع  اأو كعامالت بدون  الخا�س، 

اأجر في مزارع وموؤ�ض�ضات زراعية  اأو بدون  كعامالت باأجر 
اإنتاج المحا�ضيل والإنتاج  اأخرى. وهن يعملن في كل من 

الحيواني على الم�ضتوى الكفافي والم�ضتوى التجاري. 
وهن ينتجن المحا�ضيل الغذائية والنقدية ويدرن عمليات 

زراعية مختلطة كثيراً ما ت�ضمل المحا�ضيل والثروة 
الحيوانية وا�ضتزراع الأ�ضماك. وهوؤلء الن�ضاء ُيعتبرن 

جميعهن جزءاً من قوة العمل الزراعية.2 
القابلة للمقارنة دوليًا،  البيانات  اأحدث  اإلى  وا�ضتناداً 
العمل  المتو�ضط من قوة  المائة في  الن�ضاء 43 في  تمثل 
الإناث بين  النامية. وتتراوح ن�ضبة  البلدان  الزراعية في 
اأمريكا  المائة في  الزراعية من نحو 20 في  العمل  قوة 

�ضرق  المائة في  اإلى ما يقرب من 50 في  الالتينية 
الكبرى  ال�ضحراء  اآ�ضيا واأفريقيا جنوب  وجنوب �ضرق 

الواردة في  الإقليمية  المتو�ضطات  )ال�ضكل 1(. وتخفي 
البلدان وفي ما بينها  الوا�ضعة داخل  التباينات  ال�ضكل 1 

الملحق(. واألف 4 في  األف 3  الجدولين  )انظر 
الكبرى  ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  الن�ضاء في  ولدى 

العمل الإجمالية مرتفعة ن�ضبيًا  معدلت م�ضاركة في قوة 
الم�ضاركة في  اأعلى متو�ضط لمعدلت  بوجه عام ولديهن 

الثقافية في  العالم. فالأعراف  الزراعية في  العمل  قوة 
اأن يعتمدن على  اأمد طويل على  الن�ضاء منذ  الإقليم �ضجعت 

اإلى المراأة م�ضوؤولية  اأنف�ضهن اقت�ضاديًا واأ�ضندت تقليديًا 
البيانات  الزراعي بحد ذاتها. وُتخفي  الإنتاج  كبيرة عن 

الإقليمية المتعلقة باأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى وجود 
الن�ضاء بين  البلدان. فن�ضبة  اختالفات وا�ضعة في ما بين 
المائة في كوت  تتراوح من 36 في  الزراعية  العمل  قوة 
لي�ضوتو  المائة في  اأكثر من 60 في  اإلى  ديفوار والنيجر 

البلدان حدوث  وموزامبيق و�ضيراليون. وقد �ضهد عدد من 
الزراعية  العمل  الإناث بين قوة  ن�ضبة  زيادات كبيرة في 
الأ�ضباب، من بينها  الأخيرة نتيجة لعدد من  العقود  في 
الب�ضرية/الإيدز والهجرة. النزاع وفيرو�س نق�س المناعة 

المراأة 2.	عمل	

1  ت�ضتند المادة الواردة في هذا الف�ضل اإلى منظمة الأغذية والزراعة، )2010اأ(.

2  ت�ضم قوة العمل الزراعية الأ�ضخا�س الذين يعملون اأو يبحثون عن عمل في 
وظائف ر�ضمية اأو غير ر�ضمية وفي عمالة باأجر اأو بغير اأجر في قطاع الزراعة. 
وهذا ي�ضمل الن�ضاء الالئي يعملن لح�ضابهن الخا�س وكذلك الن�ضاء الالئي يعملن 

في مزارع اأ�ضرهن. ول ي�ضمل الواجبات المنزلية من قبيل جلب الماء والحطب، 
واإعداد الطعام، والعناية بالأطفال وبغيرهم من اأفراد الأ�ضرة.
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اآ�ضيا م�ضاهمات  الن�ضاء في �ضرق وجنوب �ضرق  وتقدم 
اأن ت�ضل  الزراعية، تكاد  العمل  اأي�ضًا في قوة  كبيرة جداً 

الكبرى.  ال�ضحراء  اأفريقيا جنوب  الموجود في  المتو�ضط  اإلى 
الإقليمي ال�ضين، حيث زادت ن�ضبة  المتو�ضط  وت�ضيطر على 

الزراعية زيادة طفيفة منذ �ضنة  العمل  الإناث بين قوة 
الن�ضاء  ن�ضبة  اأما  المائة.  اإلى ما يقرب من 48 في   1980

الأخرى في  البلدان  الزراعية في معظم  العمل  بين قوة 
ثابتة تقريبًا عند ما يتراوح من 40 في  الإقليم فقد ظلت 

واآخذة في  اأقل كثيراً  واإن كانت  المائة،  اإلى 50 في  المائة 
البلدان من قبيل ماليزيا والفلبين. الهبوط في بع�س 

والمتو�ضط الموجود في جنوب اآ�ضيا ت�ضيطر عليه الهند، 

حيث ظلت ن�ضبة الن�ضاء بين قوة العمل الزراعية ثابتة عند ما 
يتجاوز قلياًل 30 في المائة. وهذا ُيخفي تغيرات في بلدان 

اأخرى يبدو اأن ن�ضبة الإناث بين قوة العمل الزراعية فيها قد 
زادت زيادة هائلة، من قبيل باك�ضتان حيث زادت تلك الن�ضبة 
بما يقرب من ثالثة اأمثال منذ �ضنة 1980، بحيث بلغت 30 

في المائة، وبنغالدي�س حيث اأ�ضبحت ن�ضبة الن�ضاء تتجاوز 
الآن 50 في المائة بين قوة العمل الزراعية. 

في  الزراعية  العمل  قوة  بين  الإناث  ن�ضبة  اأن  ويبدو 
كبيراً،  ارتفاعًا  ارتفعت  قد  اأفريقيا  و�ضمال  الأدنى  ال�ضرق 

 45 من  يقرب  ما  اإلى   1980 �ضنة  في  المائة  في   30 من 
في  الإناث  م�ضاركة  معدلت  اأعلى  وبع�س  المائة.  في 

به  تقوم  الذي  الزراعي  العمل  مقدار  هو  ما   :1 ال�س�ؤال 
النامي؟ العالم  في  المراأة 

العمل  قوة  من  المائة  في   43 المراأة  تمثل  الإجابة: 
ويتراوح  النامية؛  البلدان  في  المتو�ضط،  في  الزراعية، 

اأمريكا  في  المائة  في   20 نحو  من  الرقم  هذا 
اأفريقيا  من  اأجزاء  في  المائة  في   50 اإلى  الالتينية 

بلدان  ب�ضعة  في  المائة  في   60 يتجاوز  ولكنه  واآ�ضيا، 
ويقول  2010اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  فقط 

م�ضاهمة  تبخ�س  العمل  قوة  اإح�ضاءات  اإن  الناقدون 
اإف�ضاح  احتمال  لقلة  وذلك  الزراعي،  العمل  في  المراأة 
تعمل  ولأنها  الزراعة  قطاع  في  تعمل  اأنها  عن  المراأة 

الرجل  يعملها  التي  ال�ضاعات  من  اأطول  �ضاعات 
من  الم�ضتمدة  الأدلة  ولكن   ،)1981  ،Beneria(

ت�ضير  ل  الوقت  ا�ضتخدام  ب�ضاأن  ا�ضتق�ضائية  درا�ضات 
العالم  في  الزراعي  العمل  بمعظم  تقوم  المراأة  اأن  اإلى 

.)2 الف�ضل  )انظر  النامي 

من  المراأة  تنتجها  التي  الن�ضبة  هي  ما   :2 ال�س�ؤال 
العالم؟ اأغذية 

اأي  على  ال�ضوؤال  هذا  عن  الإجابة  يمكن  ل  الإجابة: 
ب�ضبب  وذلك  العملية  التجربة  اإلى  ا�ضتناداً  قوي  نحو 

فالتعاريف  البيانات.  وق�ضور  المفاهيم  غمو�س  اأوجه 
�ضاأنها  من  و“الإنتاج”  “الأغذية”  لم�ضطلحي  المختلفة 
اإنتاج  اأن  ذلك  من  والأهم  مختلفة  اأجوبة  عن  ت�ضفر  اأن 

واليد  الأر�س  – هي  كثيرة  موارد  يتطلب  الأغذية 
والن�ضاء  الرجال  عليها  ي�ضيطر   – المال  وراأ�س  العاملة 

البلدان  معظم  في  تعاوني  نحو  على  يعملون  الذين 
ح�ضب  الأغذية  اإنتاج  ف�ضل  فاإن  ثم  ومن  النامية، 

.)2010  ،Doss( كبير  حد  اإلى  مجديًا  لي�س  الجن�س 

والمدخالت  الموارد  المراأة على  هل ح�ضول   :3 ال�س�ؤال 
الرجل؟ اأقل من ح�ضول  الزراعية 

في  المراأة  ب�ضاأن  واحد  تعميم  وهذا  نعم،  الإجابة: 
وال�ضياقات:  البلدان  على جميع  ينطبق  الزراعة  قطاع 

مقارنًة  ي�ضيطرن،  الأقاليم  في جميع  فالمزارعات 
اأقل،  اأرا�ٍس وثروة حيوانية  بنظرائهن الذكور، على 
وللمدخالت  المح�ضنة  البذور  لأنواع  وا�ضتخدامهن 

واحتمالت  بكثير،  اأقل  الأ�ضمدة  قبيل  من  الم�ضتراة 
وم�ضتويات  اأقل،  للتاأمين  اأو  لالئتمان  ا�ضتخدامهن 
على خدمات  واحتمالت ح�ضولهن  اأقل،  تعليمهن 

.)3 الف�ضل  )انظر  اأقل  الإر�ضاد 

ال�س�ؤال 4: هل ت�ضكل الن�ضاء والفتيات غالبية فقراء العالم؟
ال�ضتهالك  اأو  الدخل  الفقر عادًة من حيث  يقا�س  الإجابة: 

الأفراد،  المعي�ضية، ل على م�ضتوى  الأ�ضرة  على م�ضتوى 
للرجال  ومن ثم ل يمكن ح�ضاب معدلت فقر منف�ضلة 

الإناث ممثالت تمثياًل مفرطًا  وللن�ضاء. فقد تكون 
التي تتولى  المعي�ضية  الأ�ضر  اإذا كانت  الفقراء  بين 

التي  المعي�ضية  الأ�ضر  اأفقر من  اإناث  الم�ضوؤولية عنها 
اإذا  اأو  ال�ضوؤال 6(  )انظر  الم�ضوؤولية عنها ذكور  يتولى 

المعي�ضية  الأ�ضر  الإناث داخل  كان هناك تحيز كبير �ضد 
اإذا  الذكور  اأفقر من  الإناث  ال�ضوؤال 7(. وقد تكون  )انظر 

اأو�ضع نطاقًا، من قبيل  للفقر  اأُخذت في العتبار مقايي�س 
ال�ضوؤال 3(. )انظر  الإنتاج  الح�ضول على موارد 

اأ�ضواق  في  تمييزاً  المراأة  تواجه  هل   :5 ال�س�ؤال 
الريفية؟ العمل 

العالمية،  الأرقام  البلدان وتما�ضيًا مع  في معظم  الإجابة: 
الريفية  المناطق  الن�ضاء في  اأن ت�ضغل  تزيد احتمالت 

2 الإطار 
الأ�سئلة التي يكثر طرحها ب�ساأن المراأة في قطاع الزراعة
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موجود  نمواً  واأ�ضرعها  الإقليم  في  الزراعية  العمل  قوة 
والجمهورية  الليبية  العربية  والجماهيرية  الأردن  في 

ال�ضورية. العربية 
الالتينية معدلت م�ضاركة  اأمريكا  وتوجد في بلدان 

العمل بوجه عام، ولكن م�ضاركة  مرتفعة لالإناث في قوة 
اأقل كثيراً من  البلدان  تلك  الزراعة في  الإناث في قطاع 

الأخرى. ويعك�س  النامية  البلدان  اأقاليم  الإناث في  م�ضاركة 
اأعلى ن�ضبيًا لالإناث )انظر  النمط وجود م�ضتويات تعليم  هذا 

الثقافية  الف�ضل 4(، ونمو القت�ضاد وتنويعه، والأعراف 
الخدمية في  الوظائف  اإلى  الإناث  انتقال  التي تدعم 

الإناث يمثلن ن�ضبة ل تتجاوز  المناطق الح�ضرية. وكانت 

اأمريكا  الزراعية في  العمل  المائة من قوة  اإل قلياًل 20 في 
اأعلى بدرجة طفيفة  الالتينية في �ضنة 2010، وهي ن�ضبة 
التي كانت موجودة في �ضنة 1980. وت�ضيطر  الن�ضبة  من 

دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وكولومبيا 
الجنوبية، على كل من  اأمريكا  واإكوادور وبيرو، في 

اأخرى  المتو�ضط والتجاه المت�ضاعد، بينما �ضهدت بلدان 
الن�ضاء  الكاريبي هبوط ن�ضب  الو�ضطى والبحر  اأمريكا  في 

الزراعية. العمل  بين قوة 
اأن جمع بيانات مف�ضلة ح�ضب كل  الرغم من  وعلى 

البلدان قد تح�ّضن  الجن�ضين على حدة في بع�س  جن�س من 
الباحثين مخاوف  اأثار بع�س  الأخيرة، فقد  العقود  خالل 

اأجر وظائف مو�ضمية ولبع�س  الالئي يعملن فيها نظير 
الأجر مقارنًة باحتمالت ذلك في  الوقت ومنخف�ضة 
اأي�ضًا احتمالت ح�ضولهن على  الرجال، وتزيد  حالة 

الرجال نظير  التي يح�ضل عليها  الأجور  اأقل من  اأجور 
التعليم والعمر  اُخذ في العتبار عامل  )اإذا  العمل  نف�س 

الف�ضل 2(. وال�ضناعة( )انظر 

الم�ضوؤولية  التي تتولى  المعي�ضية  الأ�ضر  هل   :6 ال�س�ؤال 
الفقيرة؟ المعي�ضية  الأ�ضر  اأفقر  اإناث هي  عنها 

ا�ضتق�ضائية  ُتظهر بيانات من 35 درا�ضة  الإجابة: 
اأن  الأغذية والزراعة  بلداً حللتها منظمة  تمثل 20 

اإناث من  الم�ضوؤولية عنها  التي تتولى  المعي�ضية  الأ�ضر 
التي  المعي�ضية  اأن تكون فقيرة مقارنًة بالأ�ضر  الأرجح 
البلدان ولكن  الم�ضوؤولية عنها ذكور في بع�س  يتولى 

اأخرى، ومن ثم ل يت�ضنى  بلدان  العك�س �ضحيح في 
البيانات تجعل من  اأوجه ق�ضور  التعميم. كذلك فاإن 
الم�ضتحيل التمييز منهجيًا بين الأ�ضر المعي�ضية التي 

اأو  اأرامل  اأو  الم�ضوؤولية عنها ن�ضاء عازبات  تتولى 
المعي�ضية  القانون( والأ�ضر  الأ�ضر بحكم  مطلقات )ربات 

الم�ضوؤولية عنها ن�ضاء مرتبطات بذكر را�ضد  التي تتولى 
المالية وال�ضبكات  التحويالت  يتكفل بالأ�ضرة من خالل 

اأن  المرجح  الواقع(. ومن  الأ�ضر بحكم  الجتماعية )ربات 
الأولى فقيرة  الفئة  اإلى  التي تنتمي  المعي�ضية  الأ�ضر  تكون 

الفئة الأخيرة  اإلى  التي تنتمي  المعي�ضية  مقارنًة بالأ�ضر 
اأن  اإلى  ت�ضير  اأدلة  اأي�ضًا  )Anríquez، 2010(. وتوجد 

اإناث كانت  الم�ضوؤولية عنها  التي تتولى  المعي�ضية  الأ�ضر 
الغذائية في  المواد  اأ�ضعار  اأثناء هزة  للتاأثر  اأكثر تعر�ضًا 
التي يتولى ذكور  المعي�ضية  �ضنة 2008 مقارنًة بالأ�ضر 
التي تنتمي  المعي�ضية  الأ�ضر  الم�ضوؤولية عنها وذلك لأن 

الغذاء  اأكبر من دخلها على  الأولى تنفق ن�ضبة  الفئة  اإلى 
اإنتاج  ال�ضتجابة بزيادة  اأقل قدرة على  ولأنها تكون 

تتباين  اأخرى،  واآخرون، 2008(. ومرة   Zezza( الأغذية 
البلدان. النتائج ح�ضب  هذه 

والفتيات  الن�ضاء  اأن تكون  احتمالت  هل تزيد   :7 ال�س�ؤال 
ناق�ضات تغذية مقارنًة بالرجال والفتيان؟

اأدلة متاحة، ومن  هذه المقولة ل ت�ضاندها  الإجابة: 
ال�ضعب اإطالق تعميمات. فالأدلة المحدودة المتوافرة 

اآ�ضيا، لكنه لي�س  اأن هذا قد يكون �ضحيحًا في  اإلى  ت�ضير 
�ضحيحًا في اأفريقيا. ويلزم وجود مزيد من البيانات 

المف�ضلة ح�ضب كل جن�س على حدة وذات نوعية اأف�ضل 
عن الموؤ�ضرات الأنثروبومترية وغيرها من موؤ�ضرات 

�ضوء التغذية من اأجل التو�ضل اإلى ا�ضتنتاجات وا�ضحة. 
اأكثر بكثير قابلية  اأن الفتيات  اأدلة على  ومع ذلك توجد 

             Baird( للتاأثر بهزات الدخل الموؤقتة مقارنًة بالفتيان
.)2007 ،Schadyو  Friedmanو

الن�ضاء دخلهن  اإنفاق  احتمالت  هل تزيد   :8 ال�س�ؤال 
اأطفالهن مقارنًة بالرجال؟ الإ�ضافي على 

من  البحوث  من  كبيرة جداً  توؤكد مجموعة  الإجابة: 
مزيد  و�ضع  اأن  العالم  اأنحاء  في مختلف  كثيرة  بلدان 

من  مفيدة  نتائج  يحقق  الن�ضاء  اأيدي  في  الدخل  من 
التدابير  فاإن  كذلك  وتعليمه.  و�ضحته  الطفل  تغذية  حيث 

توؤدي  – التي  التعليم  تح�ضين  قبيل  – من  الأخرى 
ترتبط  المعي�ضية  الأ�ضرة  داخل  المراأة  نفوذ  زيادة  اإلى 

بالطبع،  وتوجد،  لالأطفال.  اأف�ضل  نتائج  بتحقيق  اأي�ضًا 
ثبتت  ا�ضتراتيجية  هو  المراأة  تمكين  ولكن  ا�ضتثناءات 

.)4 الف�ضل  )انظر  الأطفال  رفاه  لتح�ضين  جدواها 
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اإح�ضاءات قوة العمل الزراعية كمقيا�س لعمل  ب�ضاأن �ضحة 
 ،Deere1991؛ و ،Beneria( الزراعة  المراأة في قطاع 

العمل  قوة  في  المراأة  م�ضاركة  ُتبخ�س  وقد   .)2005
احتمالت  لأن  المراأة  توؤديه  الذي  العمل  مقدار  الزراعية 

من  اأقل  تكون  عمل  اأنها  على  اأن�ضطتها  المراأة  ُتعرِّف   اأن 
وتقل  عمل،  اأنها  على  اأن�ضطته  الرجل  ُيعرَّف  اأن  احتمالت 
الزراعة،  قطاع  في  تعمل  باأنها  تفيد  اأن  احتمالت  اأي�ضًا 

من  اأطول  �ضاعات  المتو�ضط،  في  تعمل،  اأنها  عن  ف�ضاًل 
عدد  كان  اإذا  ثم حتى  ومن  الرجل،  يعملها  التي  ال�ضاعات 
ي�ضاهمن  قد  فاإنهن  اأقل  القطاع  في  يعملن  الالئي  الن�ضاء 

اأكبر. اإجمالي  بوقت  فيه 
وتحاول الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية ل�ضتخدام الوقت اأن 

تقدم اإفادة وافية عن الكيفية التي يخ�ض�س بها الرجل وقته 
والكيفية التي تخ�ض�س بها المراأة وقتها.3 وهذه الدرا�ضات ل 

تمثل البلد كله عمومًا ولي�ضت قابلة للمقارنة مبا�ضرًة لأنها 
تغطي عادًة عينات �ضغيرة، وتقدم اإفادة عن اأنواع مختلفة 

من الأن�ضطة )التي ل تكون دومًا محددة بو�ضوح(، وت�ضتخدم 
منهجيات مختلفة. ورغم هذه الثغرات، ي�ضير ملخ�س لالأدلة 

الم�ضتمدة من درا�ضات تحدد ا�ضتخدام الوقت ح�ضب الن�ضاط 
الزراعي اإلى وجود اأنماط مثيرة لالهتمام.

الوقت  ل�ضتخدام  ال�ضتق�ضائية  الدرا�ضات  وتك�ضف 
2( عن  )ال�ضكل  الزراعية  الأن�ضطة  تغطي جميع  التي 

داخل  واأحيانًا  البلدان،  بين  التباين  من  كبير  قدر  وجود 
قوة  لإح�ضاءات  عام  بوجه  مماثلة  البيانات  ولكن  البلدان، 

تقديرات  تتراوح  اأفريقيا،  ففي  اأعاله.  نوق�ضت  التي  العمل 
 30 نحو  من  الزراعية  الأن�ضطة  في  بوقتها  المراأة  م�ضاهمة 

المائة  في   60 من  يتراوح  ما  اإلى  غامبيا  في  المائة  في 
وفي  الكاميرون.  من  اأجزاء مختلفة  في  المائة  في   80 اإلى 

اإلى  الهند  في  المائة  في   32 من  التقديرات  تتراوح  اآ�ضيا، 
في  النطاق  هذا  ويقل  ال�ضين.  في  المائة  في   50 من  اأكثر 
بع�س  في  المائة  في   30 يتجاوز  ولكنه  الالتينية،  اأمريكا 

داخل  التباين  من  مذهلة  درجة  وتت�ضح  بيرو.  اأجزاء 
ت�ضير  فبينما  بالهند.  المتعلقة  الدرا�ضة  البلدان من خالل 

ما  ن�ضبة  متو�ضط  اأن  اإلى  كله  البلد  تمثل  التي  الدرا�ضة  هذه 
ا�ضتخدامها  الزراعة من مجموع  قطاع  في  المراأة  تنفقه 
اأقل  من  تتراوح  الن�ضبة  فاإن  المائة،  في   32 يبلغ  للوقت 

من 40  اأكثر  اإلى  الغربية  البنغال  في  المائة  في   10 من 
راجا�ضتان. في  المائة  في 
















 














3  ُيزعم عادًة اأن المراأة توؤدي ن�ضبة تتراوح من 60 في المائة اإلى 80 في 

المائة من العمل الزراعي في البلدان النامية )لجنة الأمم المتحدة القت�ضادية 
لأفريقيا، 1972؛ والبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وال�ضندوق 

الدولي للتنمية الزراعية، 2009(. ول ت�ضاند الأدلة الم�ضتمدة من الدرا�ضات 
ال�ضتق�ضائية ل�ضتخدام الوقت واإح�ضاءات قوة العمل الزراعية هذه المقولة 

العامة، واإن كانت الن�ضاء يمثلن اأكثر من 60 في المائة من قوة العمل الزراعية 
في بع�س البلدان.
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الإناث  وقت  ا�ضتخدام  اأن  اأي�ضًا  الدرا�ضات  هذه  وتك�ضف 
ومرحلة  للمح�ضول  تبعًا  وا�ضعًا  تباينًا  يتباين  الزراعة  في 

الإثنية  والمجموعة  المعنية  المراأة  وعمر  الإنتاج،  دورة 
العوامل  من  وعدد  الن�ضاط،  ونوع  اإليها،  تنتمي  التي 

هو  الأول  المقام  في  الإناث  ون�ضاط   .)3 )ال�ضكل  الأخرى 
في  ما  اإلى حد  عادًة  �ضالعة  تكون  المراأة  ولكن  الغر�س، 

الحرث. با�ضتثناء  الأن�ضطة  جميع 
المراأة  م�ضاركة  اأن  عن  اإندوني�ضيا  من  درا�ضات  وتك�ضف 

في  م�ضاركتها  من  اأكبر  المرتفعة  الأرا�ضي  اأرز  اإنتاج  في 
اإدارة  في  م�ضاركتها  اأن  وعن  الرطبة،  الأرا�ضي  اأرز  اإنتاج 
اأكبر  والمطاط  القرفة  قبيل  من  المحا�ضيل وهي �ضغيرة 
تن�ضج.  عندما  المحا�ضيل  نف�س  اإدارة  في  م�ضاركتها  من 

تباينات  بالهند  المتعلقة  البيانات  ُتخفي  اأعاله،  ُذكر  وكما 
كلتا  في  ولكن  وراجا�ضتان،  الغربية  البنغال  بين  وا�ضعة 

بن�ضبة من مجموع  �ضنًا  الأ�ضغر  الن�ضاء  ت�ضاهم  المنطقتين 
من  اأعلى  العمرية  فئتهن  للزراعة ح�ضب  المكر�س  وقتهن 

فئتهن.  في  �ضنًا  الأكبر  الن�ضاء  بها  ت�ضاهم  التي  الن�ضبة 

تتراوح  الالئي  الفتيات  ت�ضاهم  مثاًل،  راجا�ضتان،  ففي 
في   60 اإلى  ي�ضل  بما  �ضنة   19 اإلى   14 من  اأعمارهن 

في  العمرية  فئتهن  تنفقه  الذي  الوقت  المائة من مجموع 
منف�ضلتين  درا�ضتين  عن  وُيبلغ   .)1996  ،Jain( الزراعة 

الفترات  الختالفات  وتعك�س  وزامبيا،  بيرو  من  لكل 
البلدان. داخل  المختلفة  والمواقع  المختلفة  الزمنية 

ثري  تحليل  اإجراء  الوقت  ا�ضتخدام  درا�ضات  وتتيح 
قد  التي  وللكيفية  الزراعة  في  والن�ضاء  الرجال  يفعله  لما 
وهيكل  والموقع،  المح�ضول،  اأدوارهم ح�ضب  بها  تختلف 
معلومات  تقدم  وهي  الإثنية.  والجماعة  والعمر،  الإدارة، 

فيها  يجب  التي  الأماكن  عن  بال�ضيا�ضات  �ضلة  ذات 
توقيت  وعن  المراأة  اإلى  الموجهة  التدخالت  ا�ضتهداف 

في  الرجل  اإ�ضراك  كيفية  وعن  وكيفيته،  ال�ضتهداف  ذلك 
اأدوار  في  التباين  اإلى  وبالنظر  بناءة.  بطريقة  العملية 
التعميم  المالئم  من  لي�س  الزراعة،  قطاع  في  الجن�ضين 

والدرا�ضات  اآخر.  اإقليم  اإلى  اإقليم  من  الوقت  ا�ضتخدام  ب�ضاأن 
اإطار  في  الجن�ضين  اأدوار  العتبار  في  تاأخذ  التي 
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توفر  اأن  يمكن  المحددين  والثقافي  الجغرافي  �ضياقها 

في مجال  وللعاملين  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  عمليًا  توجيها 
ما  واأن�ضطة  الإر�ضاد،  التكنولوجية، وخدمات  ال�ضتثمارات 

الت�ضويق. على �ضعيد  والتدخالت  الح�ضاد،  بعد 
تخ�ض�س  المراأة  اأن  ال�ضحيحة  التعميمات  ومن 

من  ذلك  وغير  الطفل  ورعاية  الطعام  لإعداد  وقتًا  عادًة 
في  تنفقه  الذي  الوقت  اإلى  اإ�ضافة  الأ�ضرية  الم�ضوؤوليات 

تنق�ضم  المجتمعات،  معظم  وفي   .)3 الإطار  )انظر  الزراعة 
كانت  واإن  الجن�س،  اأ�ضا�س  على  الأ�ضرية  الم�ضوؤوليات 
الوقت.  وبمرور  الثقافة  ح�ضب  تختلف  الأعراف  هذه 

المهام  هذه  تكون  قد  وحجمها،  الأ�ضرة  لهيكل  وتبعًا 
الأقاليم،  وعبر  مفرطة.  بدرجة  للوقت  ال�ضتخدام  كثيفة 
اأكثر  تعمل  المراأة  اأن  الوقت  تخ�ضي�س  درا�ضات  اأظهرت 

الح�ضابية  العمليات  في  اأُدرج  اإذا  كثيراً  الرجل  من 
مزيج  يعني  ما  وكثيراً   .)2000  ،Ilahi( للرعاية  تقديمها 

حيث  من  الرجل  من  اأكثر  مقيدة  المراأة  اأن  اللتزامات 
.)2006  ،Wodonو  Blackden( الوقت 

بعقود4 الحديثة  الزراعة  نظم  في  المراأة 
الجديرة  الحديثة  الزراعية  القيمة  �ضال�ضل  �ضمات  من 

الخارجية  الزراعة  اأو  بعقود  الزراعة  نظم  نمو  بالذكر 
التي  العالية  القيمة  ذات  بالمنتجات  يتعلق  ما  في 

خاللها  من  الكبيرة  الزراعي  الت�ضنيع  �ضركات  ت�ضعى 
المنتجات  من  لديها  م�ضتمرة  اإمدادات  توافر  كفالة  اإلى 
المزارعين  �ضغار  ت�ضاعد  اأن  يمكن  النظم  وهذه  الجيدة. 

الحواجز  على  التغلب  على  الحيوانية  الثروة  ومنتجي 
الوفاء  عليها  ينطوي  التي  المعامالت  وتكاليف  التقنية 
في  ال�ضرامة  المتزايدة  الح�ضريين  الم�ضتهلكين  بمطالب 

والدولية. المحلية  الأ�ضواق 
م�ضتبعدات  المزارعات  اأن  الأدلة  تبيِّن  ذلك  ومع 

بعقود  للزراعة  الحديثة  الترتيبات  من  كبير  حد  اإلى 
الأر�س  على  الم�ضمونة  ال�ضيطرة  اإلى  يفتقرن  لأنهن 

ل�ضمان  الالزمة  الأخرى  والموارد  الأ�ضرية  العاملة  واليد 
فعلى  عليه.  التعويل  يمكن  المنتجات  من  تدفق  توفير 

من  المائة  في   10 من  اأقل  الن�ضاء  تمثل  المثال،  �ضبيل 
الخا�ضة  بعقود  الزراعة  نظم  في  ال�ضالعين  المزارعين 

الفاكهة  ت�ضدير  قطاع  في  ال�ضغيرة  الحيازات  باأ�ضحاب 
يكن  ولم   ،)2001  ،Dolan( الكيني  الطازجة  والخ�ضر 

المزارعين  من  عينة  من  واحدة  امراأة  �ضوى  هناك 
ال�ضنغال  في  معهم  المتعاقد  والخم�ضين  الت�ضعة 

الت�ضدير  قطاع  اأجل  من  الفرن�ضية  الفا�ضوليا  لإنتاج 
.)2009  ،Swinnenو  Maertens(

كبيراً  قدراً  فاإن  العقود  على  ي�ضيطرون  الرجال  اأن  ومع 
بالعقود  الم�ضمولة  الأرا�ضي  قطع  في  الزراعي  العمل  من 
المثال،  �ضبيل  فعلى  الأ�ضرة.  في  كعامالت  الن�ضاء  توؤديه 

بعقود  ال�ضكر  ق�ضب  زراعة  المائة من حالت  في   70 في 
قطع  في  الرئي�ضية  المزارعة  اأن  نجد  اأفريقيا،  في جنوب 

 Porter( امراأة  ال�ضكر هي  بق�ضب  المزروعة  الأرا�ضي 
�ضاعات  المراأة  وتعمل   .)1997  ،Philips-Horwardو

زراعة  نظم  في  الرجل  يعملها  التي  ال�ضاعات  من  اأطول 
في  الذكور  المزارعون  عليها  ي�ضيطر  التي  بعقود  الخ�ضر 

نظام  وفي   .)2003  ،Singh( الهندية  البنجاب  ولية 
في  المزارعين  من  اآلفًا  ي�ضمل  بعقود  للزراعة  كبير 

توقيع  من  م�ضتبعدات  اأنهن  مع   – الن�ضاء  توؤدي  ال�ضين 
بالزراعة  المتعلق  العمل  معظم   – باأنف�ضهن  العقود 

تتقا�ضي  ل  وقد   .)2001  ،Shepherdو  Eaton( بعقود 
في  اأجر  بدون  الأ�ضرة  في  كعاملة  جيداً  تعوي�ضًا  المراأة 

.)2009  ،Swinnenو  Maertens( بعقود  الزراعة  نظم 
بعقود  الزراعة  كانت  اإذا  بما  المتعلقة  الأدلة  وتتفاوت 

اأو  عام  بوجه  المعي�ضية  الأ�ضرة  دخل  زيادة  اإلى  توؤدي 
النقدية  المحا�ضيل  اإنتاج  بين  تعار�ضات  اإلى  توؤدي 

 Dolan يرى  المثال،  �ضبيل  فعلى  الغذائية.  والمحا�ضيل 
العالية  الب�ضتنة  بمنتجات  الإمداد  �ضال�ضل  نمو  اأن   )2001(

الموارد  لأن  كينيا  في  الريفية  بالمراأة  �ضاراً  كان  القيمة 
ت�ضتخدمها  المراأة  كانت  التي  العاملة  واليد  الأرا�ضي  من 

ومن  المنزلي  ال�ضتهالك  اأجل  من  الخ�ضر  لزرع  تقليديا 
الرجل  عليها  ا�ضتولى  قد  المحلية  الأ�ضواق  في  بيعه  اأجل 
عقود.  بموجب  الت�ضدير  لأغرا�س  الخ�ضر  اإنتاج  اأجل  من 

  Randrianarisonو  Minten يرى  الأخرى،  الناحية  ومن 
اإليها  تو�ضلوا  التي  النتائج  اأن  مع   ،)2009(  ،Swinnenو

زراعة  اأن  الجن�ضين،  من  كل جن�س  لي�ضت محددة ح�ضب 
اإلى  تف�ضي  مدغ�ضقر  في  بعقود  القيمة  العالية  الخ�ضر 

)الأرز( من خالل  الغذاء  اإنتاج  اأجل  الإنتاجية من  تح�ضين 
تح�ضين  اإلى  يوؤدي  مما  التكنولوجيا،  ا�ضتخدام  امتداد 

القحط  فترة  وتق�ضير  المعي�ضية  الأ�ضرة  في  الغذاء  توافر 
 Swinnenو  Maertens يجد  ول  الجوع”.  “مو�ضم  اأو 

في  الموارد  على  الجن�ضين  بين  نزاع  على  اأدلة   )2009(
وذلك  ال�ضنغال  في  الفرن�ضية  الفا�ضوليا  ت�ضدير  قطاع 

مواردها  من  اإل جزءاً  تخ�ض�س  ل  المعي�ضية  الأ�ضر  لأن 
ما  وهو  الفا�ضوليا،  لإنتاج  العاملة  واليد  الأرا�ضي  من 
يتزامن  ول  التقليدية  الزرع  موا�ضم  نطاق  يحدث خارج 
فيه محا�ضيل  ُتزرع  الذي  الرئي�ضي  الأمطار  مو�ضم  مع 

الأخرى. الكفافية  والمحا�ضيل  الأ�ضا�ضية  الأغذية  .)2009( Swinnenو Maertens 4  ت�ضتند المادة الواردة في هذا الق�ضم اإلى
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للحيوانات5 المراأة كمربية 
اإطار النظم الرعوية ونظم  تلعب الثروة الحيوانية، في 

الزراعة المختلطة، دوراً هامًا في دعم المراأة وفي تح�ضين 
و�ضعها المالي، وتعمل المراأة ب�ضكل مكثف في هذا 

اأن الن�ضاء ي�ضكلن ثلثي مربي الحيوانات  اإذ يقدر  القطاع. 
الفقراء، الذين يبلغ مجموعهم زهاء 400 مليون �ضخ�س 
)Thornton واآخرون، 2002(. وهن يتقا�ضمن الم�ضوؤولية 

مع الرجال والأطفال عن العناية بالحيوانات، وترتبط 
اأنواع معينة من الحيوانات واأنواع معينة من الن�ضاط 

اأكثر من ارتباطها بالرجل. فعلى �ضبيل المثال،  بالمراأة 
الدواجن )منظمة  اإدارة  كثيراً ما يكون للمراأة دور بارز في 

 ،Tung2000؛ و ،Guèyeوالزراعة، 1998؛ و الأغذية 
 ،Mimsو Okali( المدرة لالألبان 2005( والحيوانات 

1998؛ وTangka وJabbar وShapio، 2000( وفي 
العناية بالحيوانات الأخرى التي يجري اإيواوؤها واإطعامها 

اأر�س. وعند تق�ضيم المهام،  داخل المنزل وما حوله من 
الرعي  اإيواء حيوانات  اأماكن  الرجال  اأن يبني  من الأرجح 
ويقوموا برعي تلك الحيوانات، وكذلك بت�ضويق المنتجات 
المراأة قوي في ما  الن�ضاء مقيدة. ونفوذ  اإذا كانت حركة 

يتعلق با�ضتخدام البي�س والحليب ولحوم الدواجن من 
اأجل ال�ضتهالك الأ�ضري وكثيراً ما تكون هي الم�ضيطرة 
على ت�ضويق هذه المنتجات وعلى الدخل الم�ضتمد منها. 

وربما كانت م�ضاريع الدواجن ومنتجات الألبان ال�ضغيرة 
النطاق تمثل ا�ضتثمارات �ضعبية، لهذا ال�ضبب، من اأجل 

الم�ضاريع التنموية التي ترمي اإلى تح�ضين و�ضع المراأة 
اأي�ضًا على  الريفية. وفي بع�س البلدان، ت�ضيطر المراأة 

اإنتاج الخنازير على نطاق �ضغير. والأ�ضر المعي�ضية 
اإناث ل تقل نجاحًا عن  التي تتولى الم�ضوؤولية عنها 

الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية عنها ذكور في 
اإدرار دخل من حيواناتها، واإن كانت الأ�ضر التي تنتمي 

الم�ضوؤوليات الأ�ضا�ضية عن الأن�ضطة الأ�ضرية  المراأة  تتولى 
المجتمعات، واإن كانت  الأطفال في معظم  واأن�ضطة تربية 

الوقت.  الثقافة وتتغير بمرور  الأعراف تختلف ح�ضب 
اأُجريت عبر  الوقت  ا�ضتق�ضائية ل�ضتخدام  فثمة درا�ضات 

المراأة تقّدم ن�ضبة  اأن  البلدان تقّدر  طائفة وا�ضعة من 
الوقت  المائة من  اإلى 90 في  المائة  تتراوح من 85 في 

واأنها تكون م�ضوؤولة  الطعام لالأ�ضرة  اإعداد  ُينفق في  الذي 
اأ�ضرية  الأطفال وعن واجبات  اأي�ضًا عادًة عن رعاية 

المزرعة عبئهما  الأ�ضرية والعمل في  اأخرى. والواجبات 
ال�ضدة بالن�ضبة للمراأة في  الوقت بالغ  مجتمعين من حيث 

.)2000 ،Ilahi( الخ�ضو�س  اأفريقيا على وجه 
اأثقل بكثير عن  المراأة في غانا عبئًا  وتتحمل 

اأنها تعمل خارج  الرغم من  الأ�ضرية على  الواجبات 
 .)1994 ،Brown( الرجل تقريبًا  المنزل بقدر ما يعمل 

الذي يق�ضينه في  الوقت  الن�ضاء  اأوغندا، تذكر  وفي 
واإنتاج  اأزواجهن،  اأ�ضرهن، والعمل في حدائق  رعاية 

المعي�ضية، كاأ�ضباب لعجزهن عن  اأ�ضرهن  اأجل  غذاء من 
 Manuelو Ellis( ال�ضوق  اإلى  الموجه  الإنتاج  زيادة 

وBlackden، 2006(. والن�ضاء والفتيات في غانا 
وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا م�ضوؤولت عن 

الأ�ضر  النقل في  اأن�ضطة  المائة من جميع  نحو 65 في 
الريفية، من قبيل جلب الحطب والماء وحمل  المعي�ضية 
.)1994 ،Malmberg-Calvo( المطحن  اإلى  الحبوب 

من  كل جن�س  المهام ح�ضب  اإ�ضناد  اإلى  وبالنظر 
البيئة  اأو  الأ�ضرة  يم�س  تغير  اأي  فاإن  على حدة،  الجن�ضين 

والن�ضاء.  للرجال  بالن�ضبة  انعكا�ضات مختلفة  له  تكون  قد 
في  ت�ضبب  مثاًل،  الب�ضرية/الإيدز،  المناعة  نق�س  ففيرو�س 

باأفراد  للعناية  الالزم  الوقت  في  كبيرة  زيادة  حدوث 
اأطفال  من  يتامى  اأ�ضبحوا  بمن  اأو  المر�ضى  الأ�ضرة 

اإزالة  وتوؤدي   .)2008  ،Cassirerو  Addati( الأقارب  
من  المراأة  تقطعها  التي  الم�ضافات  زيادة  اإلى  الغابات 

1988؛    ،Hotchkissو  Kumar( الحطب  لجمع  منزلها 
.)2004 ،Nankhuniو

البنية التحتية ومحدودية تقديم الخدمات  و�ضوء 
الريفية  المناطق  التنزانية في  المراأة  العامة يقت�ضيان من 

واإعداد  الماء والوقود،  �ضاعات طوال في جلب  اأن تق�ضي 
المنزلية الأخرى، ورعاية الأطفال.  الطعام، والأن�ضطة 

الوقود  الماء وجمع  العامة لجلب  التحتية  البنية  وتح�ضين 
الحبوب(  الطعام )ومن ذلك مثاًل مرافق لطحن  واإعداد 

المتحدة من  المراأة في جمهورية تنزانيا  اأن يحرر  يمكن 
اأجر كل  العمل بدون  �ضاعات  عبء يمّثل 8 مليارات من 

اأجل 4.6  الالزمة من  ال�ضاعات  �ضنة، وهو ما يعادل 
التح�ضينات  الوقت. ومن �ضاأن هذه  مليون وظيفة كاملة 
اأقل:  اأي�ضًا، ولكنــه وقت  اأن توفــر وقتًا للرجال  ذاتــها 

200 وظيفة كاملة  الوقت 000 وهو ما يعادل من حيث 
.)2008 ،Nataliو Fontana( الوقت 

3 الإطار 
المراأة والم�سوؤوليات الأ�سرية التي ل تتقا�سى اأجرًا عنها

5  اأعدت �ضعبة الإنتاج الحيواني و�ضحة الحيوان، التابعة لإدارة الزراعة 
وحماية الم�ضتهلك بمنظمة الأغذية والزراعة، المادة الواردة في هذا الق�ضم.
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اأقل من الحيوانات،  اأعداداً  الفئة الأولى تملك عادًة  اإلى 
ربما ب�ضبب معوقات اليد العاملة. وُتعتبر ملكية الثروة 
الحيوانية ذات جاذبية خا�ضة للن�ضاء في المجتمعات 

التي يقت�ضر فيها الح�ضول على الأرا�ضي على الرجال 
.)2000 ،Bravo-Baumann(

الحيواني على نطاق  الإنتاج  المراأة في  اأن دور  ومع 
�ضغير معترف به جيداً، فاإن ما جرى توثيقه عن م�ضاركة 

المرتبطة  ال�ضوق  المكثف و�ضال�ضل  الإنتاج  المراأة في 
اأقل بكثير. فقد زاد  الكبيرة كان  التجارية  بالم�ضاريع 

المنتجات الحيوانية، نتيجة لرتفاع الدخل،  الطلب على 
المحا�ضيل  الطلب على  اأكبر كثيراً من �ضرعة نمو  ب�ضرعة 

– وبخا�ضة  ال�ضنوات الأربعين الما�ضية  اأثناء  الرئي�ضية 
ا�ضتمرار هذا  المتوقع  – ومن  الالتينية  واأمريكا  اآ�ضيا  في 
المختلطة  الزراعة  الرعوية ونظم  النظم  اأن  التجاه. ومع 

على نطاق �ضغير ما زالت هامة في تلبية احتياجات 
الم�ضتهلكين الريفيين، فاإن مطالب �ضكان الح�ضر الذين 

اأعدادهم تجري تلبيتها بدرجة متزايدة بلحوم  تتزايد 
له  اأمر  وحليب وبي�س من نظم تجارية مكثفة. وهذا 

الحيوانية  الثروة  المراأة في قطاع  انعكا�ضات على م�ضاركة 
ب�ضبب الختالفات في الأدوار والم�ضوؤوليات والح�ضول على 

اإطار نطاقات مختلفة من نظام  التي تتجلى في  الموارد 
الإنتاج والت�ضويق. الإنتاج وعند نقاط مختلفة في �ضل�ضلة 

تلبية  المراأة في  دور  اأن  اإلى  المتاحة  الأدلة  وت�ضير 
اأنه  الأول هو  ل�ضببين.  يتناق�س،  قد  المتغيرة  المطالب  هذه 
ال�ضيطرة  فاإن  الحيوانية،  الثروة  يزيد حجم م�ضاريع  عندما 
قد  باأكمله،  الم�ضروع  واأحيانًا على  والدخل،  القرارات  على 
– فعلى  ذلك ظاهرة عالمية  يمثل  الرجل. ول  اإلى  ينتقل 

الكثير من م�ضاريع  المراأة  المثال، في فييت نام تدير  �ضبيل 
�ضائع ويمكن  اأمر  – ولكنه  الحجم  المتو�ضطة  البط  تربية 

الأر�س والئتمان.  المراأة على  تف�ضيره بمحدودية ح�ضول 
الحيازات  اأ�ضحاب  اأن جميع  الثاني فهو  الهام  العامل  اأما 
ال�ضغيرة يواجهون تحديات عندما يتكثف ويتركز قطاع 

اأعمالهم. وهذا  الحيوانية ويفقد كثيرون منهم  الثروة 
 Rola( والدواجن  الخنازير  بالذات في حالة ماّلك  وا�ضح 

النوعين  يقت�ضر على هذين  ولكنه ل  واآخرون، 2006( 
تبداأ  اأن  المراأة على  قدرة  اأن  اإلى  وبالنظر  الحيوانات.  من 

فاإن هذا يعني  اأكبر،  بدرجة  بها محدودة  م�ضروعًا خا�ضًا 
بدًل من  �ضت�ضبح عادة عاملًة لح�ضاب غيرها  اأنها  �ضمنًا 

اأن�ضطة متخ�ض�ضة  الخا�س. وفي  اأن تكون عاملًة لح�ضابها 
يومًا  يتجاوز عمرها  التي ل  الكتاكيت  اإنتاج  قبيل  من 

بالتجزئة، تكون  والبيع  والت�ضنيع  الذبح  واحداً، وفي 
�ضاق و�ضبه  القيام بعمل  المراأة متواجدة حيثما يجب 

البيانات  من  قدر �ضئيل جداً  �ضوى  يتوافر  ماهر، ولكن ل 
اأو  الرجل،  بم�ضاركة  البحثية عن مدى م�ضاركتها مقارنًة 

الموارد. �ضيطرتها على  عن 

المراأة في قطاع م�سايد الأ�سماك 
وتربية الأحياء المائية6

على  �ضخ�س  مليون   45 زهاء  كان   ،2008 �ضنة  في 
بع�س  اأو  كاماًل  وقتًا  مبا�ضرًة،  يعملون  العالم  نطاق 

اإلى  واإ�ضافة  الأولي.7  الأ�ضماك  م�ضايد  قطاع  في  الوقت، 
القطاع  في  يعملون  �ضخ�س  مليون   135 اأن  يقّدر  ذلك، 

ل  وبينما  ال�ضيد.  بعد  ما  اأن�ضطة  ي�ضمل  بما  الثانوي، 
كل  مف�ضل ح�ضب  اأ�ضا�س  على  �ضاملة  بيانات  تتوافر 

اأن  اإلى  الإفرادية  الحالت  درا�ضات  ت�ضير  على حدة،  جن�س 
المائة من مجموع  في   30 اإلى  ي�ضل  ما  ت�ضكل  قد  المراأة 

الأن�ضطة  ذلك  في  بما  الأ�ضماك،  م�ضايد  في  العمالة 
والثانوية. الأولية 

بلداً   86 من  المنظمة  اإلى  المقدمة  المعلومات  وت�ضير 
يعملن   2008 �ضنة  في  ُكن  امراأة  مليون   5.4 اأن  اإلى 

وهذا  الأولي.  القطاع  في  اأ�ضماك  وكم�ضتزرعات  ك�ضيادات 
منتجين  بلدين  وفي  المجموع.  من  المائة  في   12 يمّثل 
ن�ضبة  يمثلن  الن�ضاء  كانت  والهند،  ال�ضين  هما  رئي�ضيين، 

من  الترتيب،  على  المائة،  في  و24  المائة  في   21 قدرها 
الأ�ضماك. وم�ضتزرعي  ال�ضيادين  جميع 

الطبيعية  الأ�ضماك  م�ضايد  في  المراأة  عملت  ما  ونادراً 
ال�ضواحل  عن  م�ضافات طويلة  تبعد  التي  التجارية  البحرية 

ب�ضبب  واأي�ضًا  العمل  يحتاجها  التي  القوة  ب�ضبب  وذلك 
فالأكثر  الجتماعية.  الأعراف  و/اأو  المنزلية  م�ضوؤولياتها 

الكفافي  الأ�ضماك  �ضيد  في  المراأة  تعمل  اأن  هو  �ضيوعًا 
ال�ضاحلية  المياه  في  وقوارب �ضغيرة  زوارق  من  والتجاري 

اأعمال حرة  كمنِظمة  اأي�ضًا  المراأة  وت�ضاهم  الداخلية.  اأو 
من  كل  في  وبعده  واأثناءه  ال�ضيد  قبل  العاملة  اليد  وتوّفر 
المثال،  �ضبيل  فعلى  والتجارية.  الحرفية  الأ�ضماك  م�ضايد 

 Fish“ ا�ضم  عليهن  ُيطلق  مْن  تلعب  اأفريقيا  غرب  في 
المال  راأ�س  عادًة  يمتلكن  فهن  رئي�ضيًا:  دوراً   ”Mamas

ال�ضيد،  �ضل�ضلة  تن�ضيق  في  وبقوة  مبا�ضرًة  �ضالعات  ويكن 
الأ�ضماك. ببيع  وانتهاًء  الإنتاج  من  بدءاً 

الأحياء  تربية  قطاع  في  المراأة  ب�ضاأن  درا�ضات  وت�ضير 
المائية  الأحياء  لتربية  اآ�ضيا حيث  في  �ضيما  ل  المائية، 

كثيراً  العاملة  اليد  في  المراأة  م�ضاهمة  اأن  اإلى  قديم،  تراث 
توجد  ل  كانت  واإن  الرجل  م�ضاهمة  من  اأكبر  تكون  ما 

على  الجن�ضين  من  كل جن�س  مف�ضلة ح�ضب  بيانات  تقريبًا 
المو�ضوع.  هذا  ب�ضاأن  الكلي  القت�ضاد  م�ضتوى  على  حدة 

في  العمل  قوة  من  المائة  في   33 يمثلن  الن�ضاء  اإن  ويقال 

6  اأعدت اإدارة م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء المائية بالمنظمة المادة الواردة 

في هذا الق�ضم.
7  تجمع بانتظام اإدارة م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء المائية بالمنظمة 

اإح�ضاءات عن العمالة في م�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء المائية المتعلقة 
بالقطاع الأّولي فقط. ولذا فاإن البيانات ل ت�ضمل اأن�ضطة ما بعد ال�ضيد.
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و42  ال�ضين،  في  الريفي  المائية  الأحياء  تربية  قطاع 

نام  فييت  في  المائة  في  و80  اإندوني�ضيا،  في  المائة  في 
.)2001 ،Kelkerو  Kusabe(

الأ�ضماك  م�ضايد  من  كل  في  المراأة  تلعبه  دور  واأهم 
مراحل  في  تلعبه  الذي  الدور  هو  وال�ضناعية  الحرفية 
كبير  حد  اإلى  ن�ضطة  تكون  حيث  والت�ضويق،  الت�ضنيع 

اأ�ضبحت  البلدان،  بع�س  وفي  الأقاليم.  جميع  في 
بت�ضنيع  يتعلق  ما  في  هامة  حرة  اأعماًل  تبا�ضر  المراأة 

معظم  الن�ضاء  توؤدي  الأمر،  حقيقة  وفي  الأ�ضماك؛ 
بهن  خا�ضة  �ضناعات  في  اإما  الأ�ضماك،  ت�ضنيع  عمليات 

في  باأجر  كعامالت  اأو  المعي�ضية  الأ�ضرة  م�ضتوى  على 
كبير. نطاق  على  الت�ضنيع  مجال 

الغابات قطاع  في  المراأة 
الر�ضمي  الغابات  قطاعي  من  كل  في  المراأة  ت�ضاهم 

تلعب  فهي  كثيرة.  هامة  باأ�ضكال  الر�ضمي  وغير 
م�ضتجمعات  واإدارة  الزراعي،  التحريج  في  اأدواراً 

و�ضونها.  الغابات  وحماية  الأ�ضجار،  وتح�ضين  المياه، 
للعمالة  هامًا  م�ضدراً  اأي�ضًا  الغابات  تمثل  ما  وكثيراً 
فبدءاً  الريفية.  المناطق  في  �ضيما  ل  للمراأة،  بالن�ضبة 

من  وبدءاً  الكبيرة،  بالمزارع  وانتهاًء  الم�ضاتل  من 
ن�ضبة  المراأة  ت�ضكل  بت�ضنيعها،  وانتهاًء  الأخ�ضاب  قطع 

في  الحرجية  ال�ضناعات  في  العمل  قوة  من  ملحوظة 
اأن  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع  العالم.  اأنحاء  مختلف 

فاإن  كبيرة،  م�ضاهمة  الغابات  قطاع  في  ت�ضاهم  المراأة 
ول  كامل،  نحو  على  يوّثق  ول  به  ُيعترف  ل  دورها 

عملها  ظروف  وتكون  الرجل،  اأجر  مع  اأجرها  يتعادل 
والزراعة  الأغذية  ومنظمة  الدولي  )البنك  عادًة  �ضيئة 

.)2009 الزراعية،  للتنمية  الدولي  وال�ضندوق 
الحرجية  للم�ارد  العالمي  التقييم  تقرير  ويذكر 
العالم  نطاق  على  ا�ضتخدم  الغابات  قطاع  اأن   2010

ذلك،  ومع  2005؛  �ضنة  في  �ضخ�س  مليون   11 زهاء 
كل  ح�ضب  مف�ضلة  بيانات  �ضامل  اأ�ضا�س  على  تتوافر  ل 

الالئي  الن�ضاء  عدد  ب�ضاأن  حدة  على  الجن�ضين  من  جن�س 
2010ج(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  القطاع  في  يعملن 

كثيراً  المراأة  اأن  اإلى  النامية  البلدان  من  اأدلة  وت�ضير 
وم�ضاتل  المطاحن،  في  حقيرة  وظائف  في  تعمل  ما 

)البنك  الأخ�ضاب  قطع  ومع�ضكرات  الكبرى،  المزارع 
الدولي  وال�ضندوق  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  الدولي 

اأجرتها  درا�ضات  وت�ضير   .)2009 الزراعية،  للتنمية 
اأن  اإلى  واأوروبا  اأفريقيا  في  والزراعة  الأغذية  منظمة 

ال�ضيا�ضات  تقرير  مواقع  اأو  عليا  مواقع  ت�ضغل  ل  المراأة 
اأدوار  في  اأ�ضا�ضًا  تعمل  فاإنها  ذلك،  من  وبدًل  القطاع.  في 

عادًة  متخ�ض�ضة  اأدوار  اإ�ضناد  مع  داعمة،  واأدوار  اإدارية 
اإجراء  مثاًل  الأدوار  هذه  )ومن  المهنيات  الحّراجات  اإلى 

م�ضتوى  على  الإدارة  وظائف  في  تعيينهن  اأو  البحوث( 
اأعداد  عن  محدودة  معلومات  �ضوى  توجد  ول  المبتدئين. 

اأو  بعقود  الغابات  قطاع  في  العمل  في  الن�ضاء  واأدوار 
2006اأ،  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  الخا�س  لح�ضابهن 

الرغم  على  حتى  اأنه  اإلى  الدرا�ضات  وت�ضير  و2007(. 
تمثياًل  ال�ضناعة  هذه  في  المراأة  تمثيل  ا�ضتمرار  من 

�ضيما  ل  الجيدة،  للممار�ضة  اأمثلة  تنبثق  يجب،  مما  اأقل 
وهذا  2006اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  اأوروبا  في 

والم�ضتدامين  المت�ضافرين  والتخطيط  اللتزام  اأن  يبين 
عن  ي�ضفرا  اأن  يمكن  العليا  التنظيمية  الم�ضتويات  على 

الحّراجات  عدد  في  الكمي  للقيا�س  قابلة  تح�ضينات 
يمكن  الذي  الأقدمية  م�ضتوى  وفي  العامالت  المهنيات 

يبلغنه. اأن 

الريفية العمل  اأ�سواق  في  المراأة 

المائة  في  و40  الرجال  من  المائة  في   70 نحو  يعمل 
األف(.   4 )ال�ضكل  النامية  البلدان  في  الن�ضاء  من 

في   60 من  اأكثر  من  الذكور  عمالة  معدلت  وتتراوح 
يقرب  ما  اإلى  اأفريقيا  و�ضمال  الأدنى  ال�ضرق  في  المائة 

الكبرى.  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  في  المائة  في   80 من 
ما  في  اأو�ضع  تباينًا  الإناث  عمالة  معدلت  وتتباين 
المائة  في   15 نحو  من  تتراوح  بحيث  الأقاليم،  بين 

في   60 من  اأكثر  اإلى  اأفريقيا  و�ضمال  الأدنى  ال�ضرق  في 
الكبرى. ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  المائة 

من  الكبرى،  ال�ضحراء  جنوب  واأفريقيا  اآ�ضيا  وفي 
قطاع  في  يعملن  العامالت  الن�ضاء  اأن  نجد  اأن  الأرجح 

)ال�ضكل  الأخرى  القطاعات  في  يعملن  مما  اأكثر  الزراعة 
في   70 من  يقرب  ما  الزراعة  في  يعمل  اإذ  باء(.   4

من  واأكثر  اآ�ضيا  جنوب  في  العامالت  الن�ضاء  من  المائة 
جنوب  اأفريقيا  في  العامالت  الن�ضاء  من  المائة  في   60

معظم  في  نجد  ذلك،  على  وعالوة  الكبرى.  ال�ضحراء 
عمل  يكون  اأن  احتمالت  اأن  النامية  البلدان  اأقاليم 

مع  مت�ضاوية  الزراعة  قطاع  في  هو  العامالت  الن�ضاء 
من  اأكبر  حتى  اأو  القطاع  هذا  في  الرجال  عمل  احتمالت 

اأمريكا  هو  الرئي�ضي  وال�ضتثناء  فيه.  عملهم  احتمالت 
ن�ضبيًا  �ضئياًل  م�ضدراً  الزراعة  توفر  حيث  الالتينية، 

في  المراأة  تعمل  اأن  احتمالت  تقل  وحيث  الإناث  لعمالة 
فيه. الرجل  عمل  باحتمالت  مقارنًة  القطاع  هذا 

النامية، تعمل ن�ضبة �ضئيلة ن�ضبيًا  البلدان  وفي معظم 
العمل في  اأجر، وتقل احتمالت ذلك  ال�ضكان نظير  من 

الدولي، 2007اأ(.  )البنك  الرجل  المراأة عنها في حالة  حالة 
التي  البيانات  الريفية، ُتظهر  وفي ما يتعلق بالمناطق 

الفجوة  اأن  المدرة للدخل  الريفية  الأن�ضطة  جمعها م�ضروع 
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الر�ضمية باأجر  الر�ضمية وغير  العمالة  بين الجن�ضين في 
المثال، يعمل ما يقرب  )ال�ضكل 5(.8 فعلى �ضبيل  كبيرة 

المائة من  واأقل من 4 في  الرجال  المائة من  من 15 في 
اأو�ضع حتى في  الفجوة  اأجر في غانا. وهذه  الن�ضاء نظير 
الأخرى، من قبيل بنغالدي�س، حيث يعمل  البلدان  بع�س 
المائة فقط  الريفيين و3 في  الرجال  المائة من  24 في 

اأمريكا  باأجر. ويوجد نمط مماثل في  الريفيات  الن�ضاء  من 
اإكوادور، مثاًل، يتقا�ضى ما يقرب  اأي�ضًا؛ ففي  الالتينية 

الريفيين وتتقا�ضى 9 في  الرجال  المائة من  من 30 في 
اأجراً. الريفيات  الن�ضاء  المائة فقط من 

 

























 




























  

  












8  م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة للدخل هو م�ضروع لمنظمة الأغذية والزراعة 
اأن�ضاأ قاعدة بيانات قابلة للمقارنة دوليًا ب�ضاأن م�ضادر دخل الأ�ضر المعي�ضية 
الريفية م�ضتمدة من الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية القائمة لم�ضتويات معي�ضة الأ�ضر 

المعي�ضية في ما يتعلق باأكثر من 27 بلداً )منظمة الأغذية والزراعة، 2010د(. 
وغالبية الدرا�ضات ال�ضتق�ضائية التي ا�ضتخدمها م�ضروع الأن�ضطة الريفية المدرة 

للدخل اأعدتها المكاتب الإح�ضائية الوطنية بال�ضتراك مع البنك الدولي كجزء 
من درا�ضته ب�ضاأن قيا�س م�ضتويات المعي�ضة.



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 18

الأرجح  من  باأجر  الريفية  المراأة  تعمل  عندما  وحتى 
و/ مو�ضميًا  يكون  واأن  كامل  غير  بدوام  عملها  يكون  اأن 

في   90 يعمل  مثاًل،  مالوي،  ففي  الأجر.  منخف�س  اأو 
عماًل  الرجال  من  المائة  في  و66  الن�ضاء  من  المائة 

 70 يعمل  نيبال،  وفي  األف(.   6 )ال�ضكل  كامل  غير  بدوام 
عماًل  الرجال  من  المائة  في  و45  الن�ضاء  من  المائة  في 

اأمريكا  في  و�ضوحًا  اأقل  النمط  وهذا  كامل.  غير  بدوام 
الأخرى. الأقاليم  في  هو  مما  الالتينية 

�ضيوع  معدل  بارتفاع  تت�ضم  باأجر  الريفية  والعمالة 
والن�ضاء  الرجال  من  لكل  بالن�ضبة  المو�ضمية  الوظائف 

الأرجح  من  البلدان  معظم  في  ولكن  �ضواء،  حد  على 
 6 )ال�ضكل  بالرجال  مقارنًة  مو�ضميًا  الن�ضاء  تعمل  اأن 

في   50 من  يقرب  ما  ي�ضغل  مثاًل،  اإكوادور،  ففي  باء(. 
الرجال  من  المائة  في   40 من  واأقل  الن�ضاء  من  المائة 

مو�ضمية.  وظائف 
يك�ضبن  الالئي  الريفيات  للن�ضاء  بالن�ضبة  تزيد  كذلك، 

اأجراً،  يك�ضبون  الذين  الريفيين  بالرجال  مقارنًة  اأجراً، 
 6 )ال�ضكل  الأجر  منخف�ضة  وظائف  ي�ضغلن  اأن  احتمالت 

الأجر  عن  يقل  اأجرها  باأن  تعّرف  وظائف  وهي  جيم(، 
في   60 من  اأكثر  يعمل  مالوي،  ففي  الو�ضطي.  الزراعي 
مقارنًة  الأجر  منخف�ضة  وظائف  في  الن�ضاء  من  المائة 

الفجوة  وهذه  الرجال.  من  المائة  في   40 من  باأقل 
المائة  في   80 ت�ضغل  حيث  بنغالدي�س،  في  حتى  اأو�ضع 
وظائف  الرجال  من  المائة  في   40 وي�ضغل  الن�ضاء  من 

النمط  هذا  من  الوحيد  وال�ضتثناء  الأجر.  منخف�ضة 
بنما. في  موجود 

والأجور  العمالة  اأنماط  في  لالختالفات  تكون  وقد 
اأن  اإلى  فبالنظر  متعددة.  اأ�ضباب  والإناث  الذكور  بين 

اأقل  تعليم  على  تح�ضل  البلدان  من  كثير  في  المراأة 
تك�ضب  قد  فاإنها  الرجل،  من  اأقل  عملها  خبرة  وتكون 

تعليم  على  ح�ضولها  فاإن  ذلك،  على  وعالوة  اأقل.  اأجراً 
على  قدرتها  من  يقلالن  لديها  اأقل  خبرة  ووجود  اأقل 

اأجراً  تقبل  اأن  احتمالت  تزيد  ثم  ومن  الم�ضاومة 
 .)2008  ،Kantor( نظامية  غير  عمل  وظروف  منخف�ضًا 

في  المراأة،  اأن  الدرا�ضات  من  عدد  من  اأدلة  وتوؤكد 
يتقا�ضاه  الذي  الأجر  من  اأقل  اأجراً  تتقا�ضى  المتو�ضط، 

كانت  اإذا  وحتى  المتكافئ  العمل  عن  حتى  الرجل 
عليه  ح�ضل  الذي  للتعليم  مماثل  تعليم  على  حا�ضلة 

 ،Maitraو  Ahmed( لخبرته  مماثلة  خبرة  ولديها  الرجل 
وبالنظر  ذاته،  الوقت  وفي   .)2009  ،Fontanaو 2010؛ 

الوقت  حيث  من  كبيرة  معوقات  تواجه  المراأة  اأن  اإلى 
الذي  العمل  تف�ضل  قد  فاإنها  الأ�ضرية،  التزاماتها  ب�ضبب 
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عادًة  يكون  والذي  مو�ضميًا  اأو  كامل  غير  بدوام  يكون 
التي  الجتماعية  الأعراف  اأي�ضًا  توؤدي  وقد  اأجراً.  اأقل 

من  معينة  مراحل  اأو  معينة  قطاعات  في  المراأة  تح�ضر 
المتاحة  الفر�س  من  الحد  زيادة  اإلى  الإمداد  �ضل�ضلة 

القطاعات  هذه  تعزز  وقد  الوظيفي،  النمو  اأجل  من  لها 
المكانة. ومنخف�ضة  الأجر  منخف�ضة  مهنًا  باعتبارها 

اأجور  متو�ضط  من  اأعلى  الذكور  اأجور  ومتو�ضط 
البلدان  في  والح�ضرية  الريفية  المناطق  في  الإناث 

الأن�ضطة  م�ضروع  بيانات  مجموعة  ت�ضملها  التي 
المثال،  �ضبيل  فعلى   .)7 )ال�ضكل  للدخل  المدرة  الريفية 

قدرها  بن�ضبة  اأعلى  الرجال  اأجور  اأن  غانا  في  نجد 
الح�ضرية  المناطق  في  الن�ضاء  اأجور  من  المائة  في   31

المناطق  في  المائة  في   58 قدرها  بن�ضبة  واأعلى 
الذي  الأجر  من  اأقل  اأجراً  المراأة  وتتقا�ضى  الريفية. 

المناطق  با�ضتثناء  مكان  كل  في  الرجل  يتقا�ضاه 
واأجور  الذكور  اأجور  بين  والفجوة  بنما.  في  الريفية 

البلدان،  بع�س  في  الريفية  المناطق  في  اأو�ضع  الإناث 
البلدان  معظم  في  فالمراأة  مكان.  كل  في  لي�س  ولكن 
للدخل  المدرة  الريفية  الأن�ضطة  م�ضروع  ي�ضملها  التي 

الرجل  يتقا�ضاه  الذي  الأجر  من  اأقل  اأجراً  عادًة  تك�ضب 
نتيجة  وذلك  الموؤهالت،  حيث  من  معها  يتعادل  الذي 
والمراأة  الرجل  بين  المهنيين  والتمييز  للف�ضل  جزئيًا 

.)2009 واآخرون،   Hertz(
وتمييزاً  ف�ضاًل  تواجه  المراأة  زالت  ما  وبينما 

اأ�ضكال  اأوجدت  فقد  الريفية،  العمل  اأ�ضواق  في  مهنيين 
المتعلقة  الإمداد  �ضال�ضل  في  التنظيم  من  جديدة 

يتعلق  ما  وفي  الت�ضدير  اإلى  الموجهة  بالمحا�ضيل 
اأف�ضل  باأجر  المراأة  لعمالة  فر�ضًا  الزراعي  بالت�ضنيع 

وظروف  عادًة  اأعلى  فالأجور  قبل.  من  يوجد  كان  مما 
اإطار  في  هي  مما  المجال  ذلك  في  عادًة  اأف�ضل  العمل 

المراأة  اإدماج  يكون  وقد  التقليدية.  الزراعية  العمالة 
الت�ضديري  الإنتاج  تعبئة  مرحلة  في  كبير  نطاق  على 
حدثت  التي  التطورات  اأهم  اأحد  التقليدي  غير  الزراعي 

القليلة  العقود  خالل  الإناث  بعمالة  يتعلق  ما  في 
.)2005  ،Deere( الما�ضية 

قوة  من  هامًا  جزءاً  تمثل  المراأة  اأن  الوا�ضح  ومن 
الزراعية  القيمة  و�ضال�ضل  الزراعة  ولكن  الزراعية،  العمل 

للعمالة.  كم�ضدر  للمراأة  بالن�ضبة  القدر  بنف�س  هامة 

 


























 Hertz



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 21المراأة	
الجدول 1

العمالة في �سناعات زراعية مختارة عالية القيمة
عدد	العاملين	في	ال�شناعة	�شنة	الدرا�شة	ال�شتق�شائيةال�شلعةالبلد

ن�شبة	الإناث	العامالت	)%(الزراعية

..000 200310الموزالكاميرون

..000 200235الموز والأنانا�سكوت	ديفوار	

00075 40-000 200270الأزهاركينيا

00090 200512الفا�سوليا الفرن�سيةال�شنغال
00060 20063الطماطم الكرزية

30075 19983الأزهاراأوغندا

00053 1994283الفاكهة ال�سريعة الزوالجنوب	اأفريقيا

50065 2003/20027الخ�سرزامبيا
50035 2003/20022الأزهار

حوالي 00046 300ت�سعينيات القرن الع�سرينالفاكهة�شيلي

منت�سف ت�سعينيات القرن الأزهاركولومبيا
60-00080 75الع�سرين

الفاكهة والخ�سر والأزهار الجمهورية	الدومينيكية
حوالي 95541 198916-1990والنباتات

00090 950ت�سعينيات القرن الع�سرينالخ�سرالمك�شبك

 ،2005 ،Deere ،2009، الجدول 1، ا�ستنادًا اإلى م�سادر عديدة؛ وفي ما يتعلق باأمريكا الجنوبية ،Swinnenو Maertens :الم�سادر: في ما يتعلق باأفريقيا
المرفق الثاني، ا�ستنادًا اإلى عدة م�سادر.

بالمنتجات  يتعلق  ما  في  التجارية  القيمة  ف�ضال�ضل 
الطازجة  والخ�ضر  الفاكهة  قبيل  من  القيمة  العالية 

اأجل  من  ب�ضرعة  تنمو  الحيوانية  والمنتجات  والأزهار 
الح�ضرية  ماركت(  )ال�ضوبر  الكبرى  المتاجر  اإمداد 
الحديثة  القيمة  �ضال�ضل  ونمو  ال�ضادرات.  واأ�ضواق 

قطاع  في  حدث  الذي  نطاقًا  الأو�ضع  الهيكلي  والتحول 
له  اأمر  هو  النامية  البلدان  من  كثير  في  الزراعة 

هذه  اأثر  ولكن  المراأة،  لعمالة  بالن�ضبة  كبرى  انعكا�ضات 
تحليليًا  اهتمامًا  اإل  ينل  لم  للمراأة  بالن�ضبة  التجاهات 

.)2009  ،Swinnenو  Maertens( ن�ضبيًا  �ضئياًل 
�ضال�ضل  من  كثير  في  العمالة  على  المراأة  وت�ضيطر 

واأمريكا  اأفريقيا  في  القيمة  العالية  الزراعية  ال�ضلع 
الجديدة  الوظائف  اأن  ومع   .)1 )الجدول  الالتينية 

ل  قد  الت�ضدير  اإلى  الموجهة  الزراعية  ال�ضناعات  في 
فاإنها  الم�ضاواة،  قدم  على  والن�ضاء  الرجال  فيها  يعمل 

موجود  هو  مما  اأف�ضل  فر�ضًا  للمراأة  توفر  ما  كثيراً 
اأي�ضًا  تكون  اأن  ويمكن  التقليدية  الزراعة  حدود  في 

بالن�ضبة  اإيجابية  انعكا�ضات  لها  للتغيير  اأدوات  بمثابة 
 ،Swinnenو  Maertens( الريفية  وللتنمية  للمراأة 

.)2005  ،Deereو 2009؛ 
حالة  الالتينية  اأمريكا  في  الأزهار  �ضناعة  وتمثل 

ففي  المتعار�ضة.  النظر  وجهات  تبيِّن  لالهتمام  مثيرة 

 )2006(  Friedemann-Sanchez يجد  مثاًل،  كولومبيا، 
التي  العمل  قوة  من  المائة  في   64 يمثلن  الن�ضاء  اأن 
هذا  ويعتبر  الت�ضدير  لأغرا�س  اأزهاراً  مبا�ضرًة  تزرع 
يتطلب  عماًل  الزراعي   – ال�ضناعي  العمل  من  النوع 
مهارة  يتطلب  ل  عماًل  اآخرون  يعتبره  بينما  مهارة، 
ت�ضغل  المراأة  اأن  ومع   .)1999  ،Meier مثاًل  )ومنهم 

الالئي  الن�ضاء  اأو�ضاط  في  اإ�ضرافية  وظائف  بالفعل 
من  ح�ضتها  فاإن  الزراعة،  اأن�ضطة  في  مبا�ضرة  يعملن 

من  اأخرى  جوانب  في  المهنية  اأو  الإدارية  الوظائف 
 .)2006  ،Friedemann-Sanchez( كثيراً  اأقل  القطاع 

يعملن  الالئي  الن�ضاء  اأن   )2003(  Fontana يجد  كذلك، 
الت�ضدير  �ضوق  اأجل  من  اأ�ضا�ضًا  تنتج  التي  القطاعات  في 

الأرباح. تزيد  عندما  بالذكور  عادًة  عنهن  ُي�ضتعا�س 
كايامبي  بلدة  في  الأزهار  �ضناعة  قدوم  اأّثر  وقد 

الع�ضرين  القرن  ثمانينيات  اأواخر  في  الإكوادورية 
المعي�ضية  بالأ�ضرة  متعلقة  اأخرى  عوامل  جانب  )اإلى 
ببع�س  الوقت  ا�ضتخدام  اأنماط  على  فردية(  وعوامل 

 .)2002  ،Newman( الده�ضة  على  تبعث  التي  الأ�ضكال 
باأجر  العمل  في  المراأة  تنفقه  الذي  الوقت  فمجموع 

انتقاد  من  العك�س  على  وذلك  يزد،  لم  اأجر  بدون  والعمل 
مثقلة  المراأة  اأن  مفاده  الزراعية  ال�ضادرات  لتطور  �ضائع 

حقيقة  ففي  ال�ضناعة.  هذه  في  بالعمل  يجب  مما  اأكثر 
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هو  ال�ضناعة  هذه  اأثر  على  دليل  اأقوى  كان  الأمر، 

المنزلي.  العمل  في  الرجل  م�ضاركة  زيادة  على  اأثرها 
ذلك،  من  العك�س  على  باإكوادور،  كوتوكات�ضي  وفي 

اأو  اإقامتهن  محل  لنقل  ا�ضتعداد  على  الن�ضاء  تكن  لم 
�ضناعة  في  يعملن  لكي  النقل  و�ضائل  ل�ضتخدام  حتى 

تقدم  التي  الأعلى  الأجور  من  الرغم  على  وذلك  الأزهار 
الأزهار  �ضناعة  في  العمالة  الن�ضاء  تعتبر  ولم  هناك. 

يكونوا  لم  اأزواجهن  اأن  اإلى  اإما  ي�ضير  مما  خياراً، 
�ضاراً  �ضيكون  العمل  اأن  اإلى  اأو  بالعمل  لهن  �ضي�ضمحون 

.)2002  ،Newman( الأ�ضرية  بالعالقات 
الحديثة  الإمداد  �ضال�ضل  نمو  كان  ال�ضنغال،  وفي 

المفيدة  بالتاأثيرات  مرتبطًا  الب�ضتنة  بمنتجات  الخا�ضة 
اأوجه  من  وقلل  الريفية  للمراأة  تتحقق  التي  المبا�ضرة 

الريفية  المناطق  في  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام 
اأي�ضًا  الدرا�ضة  وتجد   .)2009  ،Swinnenو  Maertens(

الكبيرة  المزارع  اإنتاج  في  العمالة  من  ت�ضتفيد  المراأة  اأن 
من  ت�ضتفيد  مما  اأكثر  الزراعي  الت�ضنيع  وفي  النطاق 

الحيازات  باأ�ضحاب  الخا�ضة  بعقود  الزراعة  في  العمالة 
فيها  توفر  ما  كثيراً  التي  القيمة  والعالية  ال�ضغيرة 

اأجر. بدون  اأ�ضريًا  عماًل  المراأة 

الرئي�سية الر�سائل 

O  العمل قوة  من  المائة  في   43 الن�ضاء  تمثل 
المتو�ضط،  في  النامية،  البلدان  في  الزراعية 

في   20 نحو  من  ن�ضبتهن  تتراوح  بحيث 
من  يقرب  ما  اإلى  الالتينية  اأمريكا  في  المائة 

اآ�ضيا  �ضرق  وجنوب  �ضرق  في  المائة  في   50
ون�ضبتهن  الكبرى.  ال�ضحراء  جنوب  واأفريقيا 

في  ب�ضرعة  وتتغير  البلدان  بع�س  في  اأعلى 
العالم. اأجزاء  بع�س 

O  في للمراأة  بالن�ضبة  للعمالة  م�ضدر  اأهم  الزراعة هي 
النامية،  البلدان  اأقاليم  معظم  في  الريفية  المناطق 

ومن  الإقليم.  وا�ضعًا ح�ضب  تباينًا  يتباين  هذا  ولكن 
تعمل  اأن  بالرجل  مقارنًة  للمراأة  بالن�ضبة  الأرجح 
ومو�ضمية.  وبدوام جزئي  الأجر  منخف�ضة  عمالة 
كانت  ولو  اأقل حتى  اأجراً  عادًة  المراأة  وتتقا�ضى 

ولكن  الرجل،  موؤهالت  من  اأعلى  موؤهالتها 
العالية  الزراعية  ال�ضناعات  في  الجديدة  الوظائف 
اأف�ضل  فر�ضًا  تتيح  الت�ضدير  اإلى  والموجهة  القيمة 

التقليدي. الزراعي  بالعمل  مقارنًة  للمراأة  بكثير 
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ما  وكثيراً  موؤجرة،  اأر�س  على  تح�ضل  اأن  احتمالت  وتقل 
و�ضمن  اأقل  نوعية  ذات  عليها  تح�ضل  التي  الأر�س  تكون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الأرا�سي

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

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

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

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

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

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

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

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

في	 الجن�شين	 بين	 الفجوة	 توثيق	 	.3
الزراعة9 قطاع	

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

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

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

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

الحيوانية الثروة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الم�ضوؤولية عنها اإناث في الأقاليم النامية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 الإطار 
المزارعات، وربات الأ�سر المعي�سية، واأوجه ق�سور البيانات
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الثروة الحيوانية في الأ�ضر المعي�ضية التي يتولى الم�ضوؤولية 
عنها ذكور اأعلى بكثير مما هو في حالة الأ�ضر المعي�ضية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)2010 ،Quiñonesو Dillon(
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المزرعة في  العمل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 الإطار 
اإنتاجية العمل والجوع والتغذية وال�سحة
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الأطفال، الذين يتوجب عليهم اأن يعملوا لكي يعو�ضوا النق�س 
.)2008 ،Takane( الناجم عن الواجبات الأخرى لأمهاتهم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التعليم

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

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

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

المعي�ضية ممن هم في �ضن العمل( يرتبط ارتباطًا وثيقًا 



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 29المراأة	

















 














بمقايي�س من قبيل الإنتاجية الزراعية، ودخل الأ�ضرة 
المعي�ضية، والنواتج التغذوية – وهي مقايي�س توؤثر جميعها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الماج�ضتير. على  وللح�ضول  الدكتوراه 

6 الإطار 
المراأة في التعليم العالي الزراعي وفي قطاع البحوث الزراعية في اأفريقيا1
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وي�ضير تزايد ن�ضبة الن�ضاء المهنيات العامالت في مجال 
الزراعة ون�ضبة الطالبات الالئي يدر�ضن العلوم الزراعية اإلى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والنيجر ونيجيريا وال�ضنغال وجنوب اأفريقيا وتوغو واأوغندا وزامبيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المعلومات والإر�ساد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



















 
  












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

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

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

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

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

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

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

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

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

مفيدة للمراأة الريفية التي تكون قدرتها مقيدة في ما يتعلق 

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

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

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

.)2007 ،Maierو Best( التكنولوجيات

الخدمات المالية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مقابل كل كيلوغرام من البن.

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

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

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

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

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

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

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

الرئي�سية الر�سائل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لالأ�ضمدة  المراأة  ا�ضتخدام  احتمالت  تبلغ  البلدان  من 
لالأ�ضمدة. الرجل  ا�ضتخدام  احتمالت  ن�ضف 
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المدنية التي توؤثر على التنمية القت�ضادية للمراأة. وي�ضير 
انخفا�س ذلك الرقم الدليلي اإلى انخفا�س م�ضتويات 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والمزارعات المزارعين  اإنتاجية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإلى  يحققه المزارعون الذكور ولكن الفارق كان يعزى 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)2004 ،Rozelleو  Brauw

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ناق�ضي التغذية في ما يتعلق بـ 34 بلداً.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المراأة دوراً رئي�ضيًا في القطاع الزراعي قد تكون النخفا�ضات 
الن�ضبية اأكبر حتى من ذلك.
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 Deolalikarو Behrman 15   ت�ضمل الدرا�ضات الهامة في هذا الميدان درا�ضات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.)2008  ،Khasnobis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8 الإطار 
توجيه مدفوعات التحويالت اإلى المراأة تحقيقًا لفوائد اجتماعية

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

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

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

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

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

مرة  �ضاأنه  من  اأمر  وهو  المتاحة  المهارات  مجموعة 

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

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

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

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

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

الأجل. الطويل 
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الرئي�سية الر�سائل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن  تح�ضُّ خالل  من  القت�ضادي  النمو  وعلى  الأجل 
والتعليم. والتغذية  بال�ضحة  المتعلقة  النواتج 
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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 
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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 
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واأن  بحقوقها  وعي  على  المراأة  تكون  اأن  لكفالة 
المحلي  ومجتمعها  حكومتها  دعم  على  تح�ضل 

بحقوقها. المطالبة  في  واأ�ضرتها 
O  وعي على  وجعلها  الريفية  الم�ؤ�س�سات  تعزيز 

ريفية  موؤ�ض�ضات  وجود  اإن  الجن�سانية.  بالق�سايا 
من  للحد  اأ�ضا�ضي  اأمر  هو  و�ضاملة  وفعالة  قوية 

وتمكين  القت�ضادية،  التنمية  وتحقيق  الفقر، 
الن�ضاء.  �ضيما  ل  الريف،  وفقراء  المنتجين  �ضغار 
والرجل  المراأة  ح�ضول  لكفالة  جهود  بذل  ويلزم 

الموؤ�ض�ضات  خدمات  على  الم�ضاواة  قدم  على 
واتحادات  المنتجين،  منظمات  قبيل  من  الريفية 

والمنظمات  التجارية،  والجماعات  العمل، 
اأن  وينبغي  الع�ضوية.  على  القائمة  الأخرى 

والخا�ضة  العامة  الجهات  العتبار  في  تاأخذ 
المناطق  في  وتعمل  الخدمات  تقدم  التي  الأخرى 

خدمات  تقدم  التي  الجهات  قبيل  من  الريفية، 
ومنظمات  الحيوان  �ضحة  وخدمات  الإر�ضاد 

المحددة  الحتياجات  ال�ضغر،  المتناهي  التمويل 
اأن�ضطتها  تكون  اأن  لكفالة  والن�ضاء  للرجال 

الن�ضائية  وللجماعات  بينهم.  للفروق  مراعية 
اأي�ضًا  يجب  ولكن  به،  تقوم  اأن  يجب  هام  دور 
الريفية  الموؤ�ض�ضات  اإلى  المراأة  نفاذ  يتي�ضر  اأن 
م�ضتجيبة  الموؤ�ض�ضات  تلك  تكون  واأن  الأخرى 

لحتياجاتها.
O  ومنتجة مجزية  اأن�سطة  تمار�س  لكي  المراأة  تحرير 

الفقراء  معظم  يمتلكه  اأ�ضل  اأثمن  اإن  اأكبر.  بدرجة 
اإلى  كثيرات  ن�ضاء  ت�ضطر  ولكن  عملهم،  هو 

الكدح:  في  وقتهن  من  للغاية  كبير  قدر  اإنفاق 
الغذاء  وت�ضنيع  الخ�ضب،  وحمل  الماء،  جلب 

اإلى  لالفتقار  به  القيام  يجب  العمل  وهذا  يدويًا. 
ومطاحن  حديثة،  وقود  وم�ضادر  مياه،  م�ضخات 

التحتية  البنية  في  وال�ضتثمار  للحبوب. 
ال�ضرورية  العامة  الخدمات  اأجل  من  الأ�ضا�ضية 
ويحررها  الكدح  هذا  من  المراأة  يحرر  اأن  يمكن 
اأكبر. بدرجة  ومنتج  مجٍز  بعمل  القيام  اأجل  من 

O  .والفتيات للن�ساء  الب�سري  المال  راأ�س  تك�ين 
بمفرده  يت�ضدى  اأن  وحيد  تدخل  لأي  يمكن  ل 

التقرير،  هذا  في  المذكورة  المتعددة  للتحديات 
للن�ضاء  الب�ضري  المال  راأ�س  تكوين  ولكن 

من  م�ضتفي�ضة  مجموعة  من  م�ضتمدة  اأدلة  توؤكد 
في  الم�ضتعر�ضة  والقت�ضادية  الجتماعية  البحوث 
لقطاع  المراأة  تقدمها  التي  الم�ضاهمات  التقرير  هذا 
القا�ضرة  والمعوقات  الريفية،  وللموؤ�ض�ضات  الزراعة 
على  بالح�ضول  يتعلق  ما  في  تواجهها  التي  عليها 

تتحقق  اأن  يمكن  التي  والفوائد  والفر�س،  الموارد 
المعوقات،  هذه  من  الحد  طريق  عن  وللمجتمع  للقطاع 

والبرامج  ال�ضيا�ضات  من  الم�ضتفادة  والدرو�س 
في  الجن�ضين  بين  الفجوة  �ضد  اإلى  الرامية  والتدخالت 
اأن   )1( وهي:  وا�ضحة  وال�ضتنتاجات  الزراعة.  قطاع 

والأمن  الزراعة  �ضالح  في  هي  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة 
والمجتمع  الحكومات  اأن  و)2(  والمجتمع؛  الغذائي 

يعملون  عندما  يمكن،  والأفراد  الخا�س  والقطاع  المدني 
قطاع  في  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  يدعموا  اأن  �ضويًا، 

الريفية. المناطق  وفي  الزراعة 
وتمكين المراأة لكي تحقق اإمكاناتها الإنتاجية يتطلب 

الكثير من نف�س الإ�ضالحات ال�ضرورية للت�ضدي للمعوقات 
التي تواجه �ضغار المزارعين و�ضكان الريف بوجه عام، 
ولكن يجب توخي عناية اإ�ضافية لكفالة ال�ضتماع اإلى 

اأ�ضوات المراأة عند ت�ضميم وتنفيذ ال�ضيا�ضات والتدخالت. 
ول توجد “و�ضفة عامة” ب�ضيطة لتحقيق الم�ضاواة بين 
الجن�ضين في قطاع الزراعة، ولكن بع�س المبادئ عامة 

ويمكن تعلُّم درو�س كثيرة عن اأف�ضل الممار�ضات. وتت�ضمن 
المبادئ الأ�ضا�ضية لتحقيق الم�ضاواة بين الجن�ضين وتمكين 

المراأة في قطاع الزراعة ما يلي:
O  .القان�ن بمقت�سى  المراأة  �سد  التمييز  على  الق�ساء 

اأ�ضا�ضية  م�ضوؤولية  الحكومات  عاتق  على  تقع 
و�ضيا�ضاتها  قوانينها  ت�ضمن  اأن  كفالة  عن 

ال�ضيطرة  في  المراأة  وحق  الرجل  حق  تكافوؤ 
على  والح�ضول  الأرا�ضي  قبيل  من  الأ�ضول  على 

والئتمان.  والإر�ضاد  التعليم  قبيل  من  خدمات 
عن  الم�ضوؤولية  اأي�ضًا  الحكومات  عاتق  على  وتقع 

الم�ضوؤولون  ويكون  الموؤ�ض�ضات  تكون  اأن  كفالة 
لتحقيق  تمامًا  م�ضاندين  الم�ضتويات  جميع  على 

يكون  اأن  ويجب  القانون.  بمقت�ضى  الم�ضاواة 
يخ�ضعوا  واأن  للقانون  فهم  الم�ضوؤولين  لدى 

وال�ضيا�ضات  الأحكام  تنفيذ  عن  للم�ضاءلة 
اأن  ويجب  الجن�ضين.  بين  بالم�ضاواة  المتعلقة 

�ضويًا  المدني  المجتمع  ويعمل  الحكومات  تعمل 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 الجن�شين	 بين	 الفجوة	 �شد	 	.6
التنمية اأجل	 من	
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22  و�ضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة اإح�ضائيات جن�ضانية في 

مجال الزراعة )منظمة الأغذية والزراعة، 2010ط(، التي توفر الإر�ضاد 
التقني لدعم الإنتاج المح�ضن وا�ضتخدام بيانات زراعية مف�ضلة ح�ضب كل 

جن�س من الجن�ضين.

العام  التعليم  و�ضيو�ضع  اأ�ضا�ضي.  اأمر  والفتيات 
والمهارات  للمعلومات  المتوا�ضل  والنقل 

مزيداً  ويمنحها  المراأة  اختيارات  نطاق  العملية 
ومجتمعها  المعي�ضية  اأ�ضرتها  داخل  النفوذ  من 

الب�ضري  المراأة  مال  راأ�س  وتكوين  المحلي. 
اإنتاجًا،  اأكثر  وعاملة  اأف�ضل،  مزارعة  يجعلها 

اأقوى. ومواطنة  اأف�ضل،  واأمًا 
O  تكاملية الأ�ضول  بع�س  اإن  التدخالت.  تجميع 

يعزز  ما  كثيراً  المراأة  تواجهها  التي  والمعوقات 
التدخالت  تكون  اأن  ينبغي  ولذا  الآخر.  منها  كل 

تنظر  واأن  مالئم  نحو  على  ومت�ضل�ضلة  مجمعة 
الأو�ضع  الجتماعي  �ضياقها  اإطار  في  المراأة  اإلى 

المعوقات  اأحد  من  التخفيف  يكون  وقد  نطاقًا. 
اأخرى  معوقات  ت�ضبح  قد  ولكن  م�ضاعداً  عاماًل 
ال�ضروري  من  يكون  ما  كثيراً  ثم  ومن  مقيِّدة، 
ذلك  من  واأكثر  بل  متعددة.  لمعوقات  الت�ضدي 

القت�ضادية  الأن�ضطة  عزل  الم�ضتحيل  من  اأنه  اإذ 
�ضعيد  على  وم�ضوؤولياتها  اأدوارها  عن  للمراأة 

مجتمعها  �ضعيد  وعلى  المعي�ضية  اأ�ضرتها 
المراأة  تواجهها  التي  والمعوقات  المحلي. 

داخل  القوة  لعالقات  نتيجة  بجن�ضها  والمتعلقة 
قدرة  على  توؤثر  قد  المحلي  والمجتمع  الأ�ضرة 

اقت�ضادية  اأن�ضطة  في  الم�ضاركة  على  المراأة 
التي  الأ�ضول  على  بال�ضيطرة  الحتفاظ  وعلى 

العملية  في  الرجل  واإ�ضراك  عليها.  تح�ضل 
المحرز  التقدم  يكون  اأن  كفالة  على  �ضي�ضاعد 

مفيداً  الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  تحقيق  نحو 
عام. بوجه  وم�ضتدامًا 

O  جن�س كل  ح�سب  مف�سلة  بيانات  جمع  تح�سين 
ق�ضايا  فهم  اإن  وتحليلها.22  الجن�سين  من 

في  بما   – الزراعة  قطاع  في  كثيرة  جن�ضانية 
الحيوانية  والثروة  المحا�ضيل  قطاعات  ذلك 

الفتقار  يعوقه   – والغابات  الأ�ضماك  وم�ضايد 
من  جن�س  كل  ح�ضب  مف�ضلة  بيانات  اإلى 

الموجودة.  البيانات  تحليل  وق�ضور  الجن�ضين، 
من  مزيداً  الزراعية  الإح�ضاءات  تركز  اأن  وينبغي 
فيها  المراأة  تكون  التي  المجالت  على  الهتمام 

ح�ضب  مف�ضلة  بيانات  تجمع  واأن  ن�ضبيًا  اأن�ضط 
موارد  ملكية  ب�ضاأن  الجن�ضين  من  جن�س  كل 

والمعدات  والمياه  الأرا�ضي  قبيل  من  الإنتاج، 
وب�ضاأن  والئتمان،  والمعلومات  والمدخالت 

عليها.  وال�ضيطرة  الموارد  تلك  على  الح�ضول 
ما  في  الجن�ضانية  التحيزات  تتجنب  اأن  وينبغي 
وذلك  الم�ضتخدمة  والتعاريف  بالمفاهيم  يتعلق 
دقيقًا  اإبرازاً  الناجمة  البيانات  ُتبرز  اأن  لكفالة 

الجن�ضين  بين  الم�ضاواة  انعدام  واأوجه  التفاعالت 
درا�ضات  اإجراء  و�ضيف�ضي  الزراعة.  قطاع  في 

ا�ضتخدام  ب�ضاأن  تف�ضياًل  اأكثر  ا�ضتق�ضائية 
في  المراأة  م�ضاهمات  فهم  زيادة  اإلى  الوقت 
ما  وكذلك  ورفاهها  المعي�ضية  الأ�ضرة  اإنتاج 

وقتها.  حيث  من  معوقات  من  المراأة  تواجهه 
البيانات  ونوعية  بكمية  الرتقاء  الممكن  ومن 

اأجل  من  الجن�ضين  من  جن�س  كل  ح�ضب  المف�ضلة 
الإح�ضاءات  اإدماج  خالل  من  ال�ضيا�ضات  و�ضع 

واإعادة  الزراعية  ال�ضتق�ضائية  والدرا�ضات 
ت�ضبح  وقد  القائمة.  الإح�ضاءات  بيانات  جدولة 

مرئية  وانعكا�ضاتها  الجن�ضين  بين  الفروق 
ح�ضب  مف�ضلة  بيانات  ُتجمع  عندما  اأكبر  بدرجة 

على  وُتعر�س  وُتحلل  الجن�ضين  من  جن�س  كل 
العمرية. الفئات  وح�ضب  فرعية  وطنية  م�ضتويات 

O  الزراعية ال�سيا�سات  �سعيد  على  قرارات  اتخاذ 
ال�ضيا�ضات  اإن  الجن�سين.  بين  للفروق  مراعية 
التكنولوجيا  اأو  بالموارد  المتعلقة  الزراعية 

جميعها  �ضتوؤثر  الأ�ضواق  اأو  التحتية  البنية  اأو 
مختلفًا  تاأثيراً  والمراأة  الرجل  على  تقريبًا 

ويواجهان  مختلفة  اأدواراً  يوؤديان  لأنهما  وذلك 
القطاع.  هذا  في  مختلفة  وفر�ضًا  معوقات 

لالأبعاد  فهمًا  الجيدة  الزراعية  ال�ضيا�ضة  وتتطلب 
وبالنظر  الأمر.  عليها  ينطوي  التي  الجن�ضانية 
والجن�ضانية  الزراعية  الق�ضايا  بع�س  اأن  اإلى 

اأف�ضل  يكون  قد  غيره،  دون  بمكان  خا�ضة  تكون 
تقييمات  اإجراء  خالل  من  هو  لمعالجتها  �ضبيل 

خالل  ومن  حدة  على  موقع  بكل  خا�ضة 
وبالنظر  خ�ضي�ضًا.  م�ضممة  وبرامج  �ضيا�ضات 
جن�ضانية  اآثار  لها  تكون  قد  التدخالت  اأن  اإلى 

والبرامج  ال�ضيا�ضات  فاإن  بها،  التنبوؤ  ي�ضعب 
ور�ضداً  اأ�ضا�ضية  بيانات  جمع  تت�ضمن  اأن  ينبغي 
الممار�ضون  يكون  اأن  وينبغي  حثيثين،  وتقييمًا 

ا�ضتجابة  اأن�ضطتهم  �ضياغة  لإعادة  ا�ضتعداد  على 
المراأة  �ضوت  واإ�ضماع  المتوقعة.  غير  للتطورات 
القرار  �ضنع  عملية  في  الم�ضتويات  جميع  على 

ال�ضدد. هذا  في  الأهمية  حا�ضم  اأمر  هو 
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 ،2009 �ضنة  اإلى   2007 �ضنة  من  الممتدة  الفترة  في 
الأزمة  تلتها  التي  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأدت 

عدد  دفع  اإلى  العالمي  القت�ضادي  والنكما�س  المالية 
غير  م�ضتويات  اإلى  العالم  في  التغذية  وناق�ضي  الجياع 

وتجاوز   2009 �ضنة  في  ذروته  بلغ  بحيث  م�ضبوقة، 
 ،2010 �ضنة  من  الأول  الن�ضف  وفي  ن�ضمة.23  المليار 
عهداً  دخلت  العالم  في  الزراعية  ال�ضلع  اأ�ضواق  اأن  بدا 
وال�ضلع  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  ظّلت  فقد  هدوءاً.  اأكثر 

الذرى  من  انخف�ضت  قد  كانت  واإن  مرتفعة،  الزراعية 
اأّن  حين  في   ،2008 �ضنة  في  بلغتها  قد  كانت  التي 

النكما�س. من  يتعافى  بداأ  العالمي  القت�ضاد 
تقلُّب  �ضدة  ب�ضاأن  متزايدة  �ضواغل  توجد  ذلك،  ومع 

من  اعتباراً  ال�ضواغل  هذه  تفاقمت  فقد  الأ�ضواق. 
الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  �ضهر  حتى  يونيو/حزيران  �ضهر 

وبخا�ضة   – الحبوب  اأ�ضعار  ارتفعت  عندما   ،2010
الإمدادات  لنخفا�س  نتيجة   – والذرة  القمح  اأ�ضعار 

ودرجات  الرو�ضي  التحاد  في  الجفاف  ب�ضبب  منهما 
الوليات  في  الأمطار  هطول  وغزارة  المرتفعة  الحرارة 

الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  واأثناء  الأمريكية.  المتحدة 
غير  الإجراءات  من  عدداً  الحكومات  من  كبير  عدد  اتخذ 

توافر  كفالة  بق�ضد  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  المن�ضقة 
خالل  من  وذلك  المحلية،  الأ�ضواق  في  كافية  اإمدادات 

الت�ضدير  على  حظر  فر�س  بينها  من  اإجراءات  جملة 
حقيقة  وفي  ال�ضادرات.  على  اأخرى  قيود  وفر�س 

تقلب  تفاقم  اإلى  الإجراءات  هذه  من  الكثير  اأدى  الأمر، 
الدولية. الأ�ضواق  في  الأ�ضعار 

الجوع  م�ضتويات  التقرير  من  الجزء  هذا  ويتناول 
التي  التطورات  �ضياق  في  واتجاهاته  العالم  في 

العالمي.  والقت�ضاد  الزراعية  الأ�ضواق  موؤخراً  �ضهدتها 
الأغذية  اإنتاج  في  الحديثة  التجاهات  ي�ضتعر�س  وهو 
العالم  في  وتجارتها  وا�ضتهالكها  الزراعية  والمنتجات 
الأ�ضواق  في  الأ�ضعار  ت�ضهدها  التي  التطورات  ويناق�س 
على  التحليل  ويركز  الغذائية.  للمواد  والمحلية  الدولية 
على  الأ�ضواق  وقدرة  الأ�ضعار  تقلب  ب�ضاأن  القلق  تزايد 

القت�ضادية. التقلبات  اإلى  بالإ�ضافة  التقلبات  هذه  ل  تحمُّ

التغذية24  نق�ض  اتجاهات 
اآفاق  ن  تح�ضُّ مع  والزراعة،  الأغذية  منظمة  تتوقع 

الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضعار  وانخفا�س  العالمي  القت�ضاد 
�ضنة  في  العالم  في  التغذية  ناق�ضي  عدد  ينخف�س  اأن 

عددهم  كان  اأن  بعد  ن�ضمة،  مليون   925 اإلى   2010
مليار   1.023 يبلغ  بما   2009 �ضنة  في  ذروته  بلغ  قد 

النخفا�س  هذا  من  الرغم  وعلى   .)17 )ال�ضكل  ن�ضمة 
ناق�ضي  عدد  يظّل  العالم،  في  الجوع  في  المحمود 

يمّثل  بحيث  مقبولة،  تعد  لم  بدرجة  مرتفعًا  التغذية 
تدوينه  بداأ  اأن  منذ  التغذية  لناق�ضي  عدد  اأعلى  ثاني 

والزراعة.25   الأغذية  منظمة  �ضجالت  في 
 2010 �ضنة  في  حدث  الذي  النخفا�س  وي�ضّكل 
لوحظ  الذي  المتوا�ضل  ال�ضعودي  لالتجاه  انح�ضاراً 

وبعد  الأمر،  حقيقة  وفي   .1997-1995 الفترة  منذ 
الفترة  خالل  بطيئًا،  كان  واإن  مطرد،  انخفا�س  حدوث 
�ضهدت   ،1997-1995 الفترة  اإلى   1971-1970 من 

ناق�ضي  عدد  في  تدريجية  زيادة  التالية  ال�ضنوات 
ال�ضعودي  التجاه  ت�ضارع  وقد  العالم.  في  التغذية 

المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء   2008 �ضنة  في  حاداً  ت�ضارعًا 
في  ملحوظ  ب�ضكل  التغذية  ناق�ضي  عدد  وارتفع  الغذائية. 

الرتفاع  ول�ضتمرار  المالية  لالأزمة  نتيجة   2009 �ضنة 
من  لكثير  المحلية  الأ�ضواق  في  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  في 

النامية. الأقاليم  بلدان 
وعلى الرغم من الزيادة في العدد المطلق لناق�ضي 

التغذية ما بين الفترة 1995-1997 و�ضنة 2009، ا�ضتمّر 
هبوط ن�ضبة ال�ضكان ناق�ضي التغذية في العالم النامي،26 

واإن كان ببطء �ضديد، حتى ما بعد الفترة 1997-1995، 
ثّم عادت هذه الن�ضبة وارتفعت في كل من �ضنة 2008 

و�ضنة 2009 )ال�ضكل 18(. وفي �ضنة 2010، كانت ن�ضبة 
قدرها 16 في المائة من ال�ضكان في البلدان النامية تعاني 

من نق�س التغذية، بعد اأن كانت هذه الن�ضبة تبلغ 18 في 
المائة في �ضنة 2009، ولكنها مع ذلك اأعلى من الغاية 

التي حددها الهدف الإنمائي 1 جيم من الأهداف الإنمائية 
لالألفية والذي يق�ضي بخف�س ن�ضبة ناق�ضي التغذية اإلى 10 

في المائة خالل الفترة ما بين �ضنتي 1990 و2015.

ا�شتعرا�ض	حالة	الأغذية	والزراعة	في	العالم

23  ي�ضتند هذا ال�ضتعرا�س لحالة الأغذية والزراعة في العالم اإلى المعلومات 

التي كانت متاحة في نهاية اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2010. ويمكن الطالع على 
معلومات اأحدث عن  الأ�ضواق الزراعية والحالة الغذائية في العالم في الموقع:
 http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/en/?no_cache=1

.and http://www.fao.org/publications/sofi/en/

24  يمكن الطالع على تحليل اأكثر تف�ضياًل لتجاهات نق�س التغذية في 

العالم واأثر الأزمة على الأمن الغذائي العالمي في تقرير منظمة الأغذية 
والزراعة، 2010ز.

25  ترجع تقديرات منظمة الأغذية والزراعة اإلى الفترة 1971-1969.

26  تمثل بلدان الأقاليم النامية 98 في المائة من �ضكان العالم ناق�ضي التغذية.
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ويعي�س معظم جياع العالم البالغ عددهم 925 مليون 
ن�ضمة )62 في المائة من المجموع( في اإقليم اآ�ضيا والمحيط 

الهادئ، وهو اأكثر اأقاليم العالم اكتظاظًا بال�ضكان، تليه 
اأفريقيا جنوب ال�ضحراء الكبرى، التي يوجد فيها 26 في 

المائة من ناق�ضي التغذية في العالم )ال�ضكل 19(. ويوجد 
اأعلى معدل انت�ضار لنق�س التغذية في اأفريقيا جنوب 

ال�ضحراء الكبرى، حيث ُقدِّر اأن 30 في المائة من مجموع 
ال�ضكان كانوا ناق�ضي التغذية في الفترة 2007-2005 

)وهي اأحدث فترة تتوافر عنها معلومات كاملة ح�ضب كل 
بلد(، هذا بالرغم من وجود تباينات كبيرة بين البلد والآخر. 

ومع اأّن معدل انت�ضار الجوع اأقّل في اإقليم اآ�ضيا والمحيط 
الهادئ )16 في المائة(، واإقليم اأمريكا الالتينية والبحر 
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الكاريبي )9 في المائة(، واإقليم ال�ضرق الأدنى و�ضمال 

اأفريقيا )7 في المائة(، فاإنه يتباين تباينًا كبيراً بين الإقليم 
الفرعي والآخر وبين البلد والآخر داخل هذه الأقاليم.

بال�سدمات للتاأثر  العالمي  الغذائي  الأمن  قابلية 
لقد �ضّلطت اأحداث ال�ضنوات القليلة الما�ضية ال�ضوء على 

قابلية الأمن الغذائي العالمي للتاأثر بال�ضدمات الكبرى – 
اإن تلك التي تحدث في الأ�ضواق الزراعية العالمية اأو تلك 

التي ي�ضهدها القت�ضاد العالمي. فقد اأّدت اأزمة اأ�ضعار 
المواد الغذائية والأزمة القت�ضادية التي تلتها اإلى 

انخفا�س القدرة ال�ضرائية ل�ضرائح كبيرة من ال�ضكان في 
اإلى تقلي�س قدرة هذه  اأدى  كثير من البلدان النامية مما 
ال�ضرائح على الح�ضول على الغذاء تقلي�ضًا �ضديداً وقّو�س 

بالتالي اأمنها الغذائي.
وقد نتج ارتفاع اأعداد ناق�ضي التغذية في العالم في �ضنة 

2008 عن الرتفاع الحاد في اأ�ضعار المواد الغذائية الذي 
حدث من �ضنة 2007 اإلى �ضنة 2008. وتاريخيًا، ل ُتعتبر 

هذه  التطورات التي �ضهدتها الأ�ضعار في هذه الفترة تطورات 
غير م�ضبوقة، اإذ اأن الأ�ضواق �ضهدت ارتفاعًا حاداً مماثاًل 

اأثناء "الأزمة الغذائية العالمية" في الفترة 1975-1973 
)ال�ضكل 20(. ومع ذلك، فاإّن رقم منظمة الأغذية والزراعة 

الدليلي لأ�ضعار الأغذية قد انخف�س من حيث القيمة الحقيقية 
)با�ضتخدام ُمعامل انكما�س الناتج المحلي الإجمالي للوليات 

المتحدة( خالل الفترة 2010-1961.
ومع ذلك يبدو، منذ مطلع القرن الحادي والع�ضرين، اأّن 

التجاه الهبوطي قد انح�ضر، اأو توقف على الأقّل، بحيث 
ارتفعت اأ�ضعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيراً بالقيمة الحقيقية، 

وبلغت اأوجها مع الرتفاع الحاد في الأ�ضعار الذي �ضهدته 

الفترة 2007-2008. وعلى الرغم من انخفا�س الأ�ضعار 
الدولية لل�ضلع الغذائية في �ضنة 2009، فقد ظلت مرتفعة 

بالن�ضبة اإلى ال�ضنوات ال�ضابقة، وت�ضير البيانات حتى اأكتوبر/
ت�ضرين الأول 2010 اإلى حدوث زيادة في الرقم الدليلي 

لأ�ضعار الأغذية من �ضنة 2009 اإلى �ضنة 2010. وعالوة 
على ذلك، بقيت الأ�ضعار المحلية مرتفعة في كثير من 

البلدان ب�ضبب بطء انتقال النخفا�س في الأ�ضعار الدولية اإلى 
الأ�ضواق المحلية.

ومع اأّن اأ�ضعار المواد الغذائية ظّلت اأعلى من الم�ضتوى 
الذي كانت عليه قبل الأزمة، فاإن انخفا�س الدخل الذي 

نجم عن  الأزمة المالية كان له تاأثير �ضار على الح�ضول 
على الغذاء، مما اأدى اإلى زيادة حادة اأخرى في م�ضتويات 

نق�س التغذية في العالم. فوفقًا لتقديرات النمو في 
ن�ضيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي )الُمحدد 

تقريبيًا با�ضتخدام تقديرات �ضندوق النقد الدولي للنمو في 
مجموع الناتج المحلي الإجمالي مطروحًا منه معدلت 
النمو ال�ضكاني(، انكم�س ن�ضيب الفرد الواحد من الناتج 

المحلي الإجمالي على �ضعيد العالم في �ضنة 2009، 
ر القت�ضادات المتقدمة اأكثر من تاأّثر اقت�ضادات  مع تاأثُّ

العالم النامي )ال�ضكل 21(. ومع ذلك، انخف�س ن�ضيب 
الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي اأو بقي على 

حاله في جميع الأقاليم النامية، با�ضتثناء البلدان النامية 
في اآ�ضيا، حيث تباطاأ النمو في ن�ضيب الفرد الواحد من 
الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 5.8 في المائة، مقارنًة 

باأكثر من 10 في المائة في �ضنة 2007 )�ضندوق النقد 
الدولي، 2010اأ؛ و�ضندوق النقد الدولي، 2010ب(. وقد كان 
لالنكما�س القت�ضادي اأثر �ضلبي �ضديد على اإيرادات الت�ضدير 
وال�ضتثمارات الأجنبية المبا�ضرة وتحويالت المهاجرين من 
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الخارج التي تلقتها البلدان النامية )منظمة الأغذية والزراعة، 
2009ب(. وبحلول �ضنة 2010، دعمت اأولى بوادر النتعا�س 

في القت�ضاد العالمي والزيادات الكبيرة في معدلت النمو 
القت�ضادي النخفا�س في اأعداد ناق�ضي التغذية في العالم 

الذي اأ�ضير اإليه اأعاله.
�ضنة 2010،  في  الأعداد  انخفا�س  من  الرغم  وعلى 
وانخفا�س  القت�ضادي  النمو  ا�ضتئناف  يعك�س  ما  وهو 

اإلى  انتباهنا  الأزمتان  وّجهت  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار 
للتاأثر  الكبرى  الفقراء  وال�ضكان  الفقيرة  البلدان  قابلية 
في  �ضوهدت  التي  تلك  قبيل  من  العالمية  بال�ضدمات 
ال�ضدمات  اأّثرت  ذلك،  اإلى  واإ�ضافة  الأخيرة.  ال�ضنوات 

بلدان  في  الغذائي  الأمن  على  المو�ضعية  الطوارئ  وحالت 
الإطار  )انظر  الفرعي  الوطني  الم�ضتوى  على  وكذلك  محددة 

في  الغذائية  الطوارئ  لحالت  مناق�ضة  على  لالطالع   12
ما  وكثيراً  م�ضاعدة خارجية(.  اإلى  تحتاج  التي  البلدان 
هذه  تاأثيرات  من  ال�ضكان  اأ�ضعف  اآليات حماية  تكون 

قد  ذلك،  على  وبناًء  مفجعة.  بدرجة  قا�ضرة  ال�ضدمات 
ما  ببيع  ال�ضدمات  مع  للتعامل  ال�ضعيفة  الأ�ضر  ت�ضطّر 

بمكان  ال�ضعوبة  من  اأ�ضول  وهي  منتجة،  اأ�ضول  من  لديها 
لالأزمة  ال�ضلبية  الآثار  نطاق  يو�ّضع  مما  بنائها،  اإعادة 

الفورية. تاأثيراتها  بكثير  يتجاوز  بما  اأمدها  ويطيل 

وا�ستهالكها  الأغذية  اإنتاج 
الأزمات اأثناء  وتجارتها 

الأغذية  اإنتاج  في  الأخيرة  التجاهات 
العالم في  وتجارتها  وا�ستهالكها 

بحلول  متاحة  كانت  التي  والتقديرات  للبيانات  وفقًا 
الدليلي  الرقم  في  النمو  �ضنة 2010، 27 تباطاأ  منت�ضف 

 0.6 نحو  اإلى  الثابتة(  )بالأ�ضعار  الأغذية  لإنتاج  العالمي 
كبيرتين  زيادتين  بعد حدوث   ،2009 �ضنة  في  المائة  في 

المائة  في  و3.8   2007 �ضنة  في  المائة  في   2.6 بن�ضبة 
)ال�ضكل  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  �ضنة 2008  في 
في  الزراعة  تاأّثرت  نف�ضه،  الوقت  وفي   .)72 ال�ضفحة   ،22
في  الذي حدث  الجفاف  قبيل  من  اأخرى،  ب�ضدمات  العالم 























 








27  ت�ضتند الأرقام الدليلية لإنتاج المواد الغذائية وا�ضتهالكها وتجارتها 

الواردة في هذا الق�ضم اإلى بيانات م�ضتمدة من منظمة الأغذية والزراعة، 
Food Outlook، يونيو/حزيران 2010 )منظمة الأغذية والزراعة، 2010ك(، 

وجرى تحديثها لتعبر عن تقديرات الإنتاج في �ضبتمبر/اأيلول 2010. 
وتعبر الأرقام الدليلية عن الإنتاج وال�ضتهالك والتجارة بالأ�ضعار الثابتة 

وقد ُح�ضبت با�ضتخدام متو�ضط الأ�ضعار المرجعية الدولية لل�ضلع اأثناء الفترة 
2004-2006. والأرقام الدليلية لالإنتاج ل ت�ضمل الأعالف والبذور. اأما 

الأرقام الدليلية لال�ضتهالك فهي م�ضتمدة من تقديرات ا�ضتخدام المواد 
الغذائية. ومن بين ال�ضلع الم�ضمولة القمح والحبوب الخ�ضنة والأرز والبذور 

الزيتية والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.
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ت�ضبب  والذي   ،2010 �ضنة  اأثناء �ضيف  الرو�ضي  التحاد 
القمح  من  البلد  اإنتاج  في  هائل  انخفا�س  في حدوث 
بن�ضبة  نمو  المتوقع حدوث  ومن  منه.  �ضادراته  وفي 

وانخف�س   .2010 �ضنة  في  المائة  في   0.8 تتجاوز  ل 
يتزايد  كان  الذي  العالم،  في  الغذائية  المواد  ا�ضتهالك 
 1 من  يقرب  )ما  �ضنويًا  المائة  في   2 تتجاوز  بن�ضبة 

انخفا�ضًا  الواحد(،  الفرد  ن�ضيب  المائة من حيث  في 
النكما�س  اأثناء  الواحد  الفرد  ن�ضيب  هام�ضيًا من حيث 

التجارة  نمو  اأما  �ضنة 2009.  في  الذي حدث  القت�ضادي 
قبل  �ضنويًا  تقريبًا  المائة  في   6 اإلى   4 بحدود  كان  فقد 

ومن   2009 �ضنة  في  انكما�ضًا  �ضهد  ثّم  المالية؛  الأزمة 
�ضنة 2010. في  �ضلبيًا  يظّل  اأن  المتوقع 
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ا�ستهالك  من  الواحد  الفرد  ن�سيب 
الإقليم ح�سب  الأغذية 

من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  في  نمو  اأ�ضرع  �ُضجل  لقد 
الأخيرة  ال�ضنوات  في  الأ�ضا�ضية  الأغذية  ا�ضتهالك 

والبحر  الالتينية  اأمريكا  تليها  ال�ضرقية،  اأوروبا  في 
اأفريقيا  و�ضمال  الأدنى  وال�ضرق  اآ�ضيا  ثم  الكاريبي، 

الأقاليم  هذه  في  وا�ضتمّر   .)72 ال�ضفحة   ،23 )ال�ضكل 
حتى  ال�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  ارتفاع  عمومًا 

الوحيد  ال�ضتثناء  وكان  القت�ضادي.  النكما�س  اأثناء 
انخفا�ضًا  �ضهد  الذي  ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليم  هو  ذلك  من 

بفعل   2009 �ضنة  في  المائة  في   2 نحو  تبلغ  بن�ضبة 

ال�ضدة. بالغ  تاأثراً  القت�ضادي  بالهبوط  الإقليم  تاأّثر 
الأغذية  ا�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب  وظّل 

وهي  المتقدمة  الأقاليم  في  الهبوط  في  اآخذاً  اأو  راكداً 
وفي  واأوقيانو�ضيا.  الغربية  واأوروبا  ال�ضمالية  اأمريكا 
الفرد  ن�ضيب  ارتفع  الكبرى،  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 

�ضنتي  بين  ما  الفترة  خالل  ال�ضتهالك  من  الواحد 
ما  نوعًا  انخف�س  قد  اأنه  يقّدر  ولكن  و2007،   2000

ومع  الواحد.  الفرد  ن�ضيب  اإلى  بالن�ضبة  الحين  ذلك  منذ 
اأن  البال  عن  يغيب  األ  ال�ضياق  هذا  في  المهم  من  ذلك، 

جميع  ت�ضمل  ل  التحليل  هذا  في  المقدمة  التقديرات 
الجذور  المثال،  �ضبيل  على  ت�ضمل،  ل  فهي  الأغذية؛ 

البلدان  فرادى  لها  تتعر�س  التي  الغذائية  الأزمات  اإّن 
اأو  ال�ضكان  من  لجزء  الغذائي  الأمن  وتزعزع  تهز 

الغذائي  الأمن  )عديمي  ال�ضكان  لمجمل  الغذائي  الأمن 
كانوا  الذين  لأولئك  بالن�ضبة  �ضوءاً  وتزيده  الجدد( 

الطوارئ  حالة  قبل  اأ�ضاًل  الغذائي  الأمن  عديمي 
والنظام  المزمنين(.  الغذائي  الأمن  )عديمي  الغذائية 

مجال  في  المبكر  والإنذار  للمعلومات  العالمي 
والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التابع  والزراعة  الأغذية 

باأزمة  تمر  التي  البلدان  عن  المعلومات  وين�ضر  ير�ضد 

غذاء.1  على  للح�ضول  خارجية  م�ضاعدة  اإلى  وتحتاج 
باأزمات  تت�ضبب  قد  التي  العوامل  من  عدد  وهناك 

هي  التي  تلك  اأو  الطبيعية  العوامل  منها   – غذائية 
طبيعية،  الطوارئ  حالة  كانت  واإذا  الإن�ضان.  فعل  من 
من  كانت  واإذا  ببطء،2  تبداأ  اأنها  اأو  فجائية  اإما  فهي 

اجتماعية  لم�ضاكل  نتيجة  تكون  فقد  الإن�ضان  فعل 
ال�ضكل(. )انظر  حرب/نزاع  اأو  واقت�ضادية3 

في  الم�ضجلة  الطوارئ  حالت  عدد  ومجموع 
ثمانينات  في  منه  بكثير  اأعلى  الأخيرة  ال�ضنوات 

12 الإطار 
حالت الطوارئ الغذائية
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اأفريقيا  في  وا�ضع  نطاق  على  ُت�ضتهلك  التي  والدرنيات 
الكبرى. ال�ضحراء  جنوب 

الإقليم ح�سب  الأغذية  اإنتاج 
-2006 الفترة  في  العالمي  الإنتاج  تقديرات  ُتبّين 
الإنتاج  ا�ضتجابة   22 ال�ضكل  في  المعرو�ضة   2010

ثم  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  ارتفاع  نتيجة  العالمي 
والوطنية  الإقليمية  البيانات  تعر�س  ذلك،  ومع  هبوطها. 
اأكثر  اأنماطًا  المجاميع  اأ�ضا�س  تمثل  التي  تف�ضياًل  الأكثر 

الإنتاج  على  اأخرى  تاأثيرات  وْقع  يعك�س  بما  تعقيداً، 
والعوامل  الهيكلية  الأ�ضباب  ذلك  في  بما  الزراعي، 

من  ا�ضتجابة  اأ�ضد  كانت  وعمومًا،  بالطق�س.  المرتبطة 
"البرازيل  وبلدان  ال�ضناعية  البلدان  في  الإنتاج  جانب 

لالأ�ضعار  ا�ضتجابته  )BRIC(" هي  وال�ضين  والهند  ورو�ضيا 
ومع  و2008.   2007 �ضنتي  في  للمحا�ضيل  المرتفعة 

نمواً  البلدان  اأقل  حققت  الأخير،  العقد  خالل  ذلك، 
 ،24 )ال�ضكل  الإنتاج  في  نمو  العالم" اأقوى  و"�ضائر 

.)73 ال�ضفحة 
اللذين  الجغرافيين  الإقليمين  تجارب  تفاوتت  وقد 

الأخير  العقد  خالل  الأغذية  اإنتاج  في  نمو  اأقوى  �ضهدا 
الالتينية  واأمريكا  ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليما  وهما   –

الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء   – الكاريبي  والبحر 

كان  الفترة  تلك  منت�ضف  فمنذ  الع�ضرين.  القرن 
التي  البلدان  عدد  تزايد  اإلى  ي�ضير  العام  التجاه 
زيادة  اأكبر  اأن  ويبدو  طوارئ.  لحالت  تتعر�س 

من  تحدث  التي  تلك  هي  الطوارئ  حالت  عدد  في 
ال�ضبب  يمثل  الحرب/النزاع  اأّن  حيث  الإن�ضان،  فعل 

العقد  ون�ضف  العقد  وخالل  معظمها.  وراء  الكامن 
التي  الطبيعية  الكوارث  وتيرة  اأّن  يبدو  المن�ضرَمين، 

الت�ضاعد. اإلى  تتجه  كانت  فجاأة  تبداأ 
 ،2009 �ضنة  حتى   1981 �ضنة  من  الفترة  وخالل 
البلدان  من  عدد  اأكبر  فيها  يوجد  التي  الأقاليم  كانت 

تليها  اأفريقيا،  هي  طوارئ  حالت  �ضهدت  التي 
واأوروبا  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا  اآ�ضيا، 
واأوقيانو�ضيا.  الم�ضتقلة،  الدول  وكمنولث  ال�ضرقية، 
جزئيًا  اأفريقيا  في  المرتفع  المعدل  تف�ضير  ويمكن 
الإقليم  داخل  البلدان  من  ن�ضبيًا  كبير  عدد  بوجود 

المبكر  والإنذار  للمعلومات  العالمي  النظام  )يجري 
فيه(،  بلداً   44 لـ  تقييمًا  والزراعة  الأغذية  مجال  في 

ال�ضطرابات  اأي�ضًا  الأخرى  التف�ضيرات  من  ولكن 
وكذلك  البلدان  من  كثير  في  تحدث  التي  المدنية 

عدد  تراوح  وقد  ببطء.  تبداأ  التي  العديدة  الكوارث 
نحو  من  طوارئ  حالت  �ضهدت  التي  الأفريقية  البلدان 

الثمانينات  اأواخر  با�ضتثناء  �ضنويًا،  بلداً   25 اإلى   15
 10 اإلى  اأقرب  العدد  كان  عندما  الع�ضرين،  القرن  من 

يجري  التي  والع�ضرين  الثالثة  البلدان  بين  ومن  بلدان. 
�ضهدت  التي  البلدان  عدد  زاد  اآ�ضيا،  اإقليم  في  بحثها 

الفترة  اأثناء  �ضنويًا  بلدان   5 نحو  من  طوارئ  حالت 
�ضنة  من  اعتباراً  بلدان   10 نحو  اإلى   2002-1981

تعر�ضت  التي  البلدان  وعدد   .2009 �ضنة  حتى   2003
الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  في  طوارئ  لحالت 

الزمنية،  الفترة  هذه  خالل  تقّلب  ولكنه  ن�ضبيًا  �ضئيل 

وكمنولث  ال�ضرقية  اأوروبا  في  البلدان  عدد  كان  بينما 
يتناق�س. الم�ضتقلة  الدول 

تاأثيرات  بالكامل  تختفي  ل  مثلما  وتمامًا 
تنتع�س  عندما  الجوع  على  القت�ضادية  ال�ضدمات 

فاإّن  كذلك  القت�ضادي،  النمو  وُي�ضتاأنف  الأ�ضعار 
اأي�ضًا  ت�ضتمر  قد  الغذائي  الأمن  على  الأزمات  اآثار 

والإنعا�س  الإغاثة  جهود  تكون  اأن  بعد  طويلة  مدة 
طويلة  باأزمة  تمّر  التي  البلدان  وتواجه  بداأت.  قد 

تقرير  يذكره  لما  فوفقًا  ال�ضعوبة.  بالغة  حالة  الأمد 
)منظمة   2010 العالم  في  الغذائي  الأمن  انعدام  حالة 

اثنان  الآن  ُيعتبر  2010ز(،  والزراعة،  الأغذية 
وتت�ضم  الأمد.  طويلة  اأزمة  حالة  في  بلداً  وع�ضرون 
الطبيعية  بالكوارث  الأمد  الطويلة  الأزمات  حالت 

الأزمات  مدة  وطول  المتكرر،  النزاع  و/اأو  المتكررة 
القدرة  كفاية  وعدم  المعي�ضة،  �ضبل  وانهيار  الغذائية، 

هذه  اعتبار  ويلزم  لالأزمة.  الت�ضدي  على  الموؤ�ض�ضية 
من  خا�ضة  احتياجات  لديها  خا�ضة  فئة  البلدان 
في  العاملة  الأو�ضاط  جانب  من  التدخالت  حيث 
مف�ضلة  مناق�ضة  على  )ولالطالع  التنمية.  مجال 

الأمد،  طويلة  باأزمة  تمر  التي  للبلدان  الخا�ضة  للحالة 
2010ز(. والزراعة،  الأغذية  منظمة  راجع 

ُت�ضتبعد  من المعلومات التي يجمعها وين�ضرها النظام العالمي للمعلومات 1  
والإنذار المبكر في مجال الأغذية والزراعة بع�س البلدان التي مّولت 

با�ضتمرار ت�ضديها لحالت الطوارئ بدًل من اأن ت�ضعى اإلى الح�ضول على 
م�ضاعدة من المجتمع الدولي.

من 2 فجاأة  تبداأ  التي  الكوارث  الطبيعية  الفجائية  الطوارئ  ت�ضمل حالت   
اأما  والجراد.  والبراكين  والزلزل  والأعا�ضير  والزوابع  الفي�ضانات  قبيل 

المناوئ  والطق�س  الجفاف  قبيل  من  ببطء  تتبلور  التي  الطبيعية  الكوارث 
الطوارئ  فئة حالت  للحدود، فهي ت�ضّنف في  العابرة  والأمرا�س  والآفات 

البطيئة. الطبيعية 
تت�ضمن الأمثلة على الطوارئ الجتماعية القت�ضادية التي يت�ضبب فيها 3  

الإن�ضان، الأزمات التي تحدث نتيجة لنهيار الأ�ضعار اأو ارتفاعها ارتفاعًا 
حاداً، وفقدان اأ�ضواق الت�ضدير، وم�ضكالت العملة، وم�ضكالت حيازة الأرا�ضي، 

والأزمات التي تتعلق بال�ضحة.

12 الإطار 
حالت الطوارئ الغذائية
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والأزمة المالية )ال�ضكل 25(. فبلدان اأوروبا ال�ضرقية، بعد اأن 
�ضجلت محا�ضيل ا�ضتثنائية في �ضنة 2008، لم تتمكن من 
اإدامة النمو المحتمل في ال�ضنوات الالحقة، واأدى الجفاف 
اإلى انخفا�س كبير في  الذي تعر�ضت له في �ضنة 2010 

م�ضتويات الإنتاج المح�ضولي في الإقليم. اأما اإقليم اأمريكا 
الالتينية والبحر الكاريبي فقد تعّر�س لحالت نق�س في 

الإنتاج مرتبطة بالطق�س في �ضنة 2008 ولكن الإنتاج 
اآ�ضيا،  فيه ا�ضترد عافيته في �ضنتي 2009 و2010. وفي 

اإنتاج الأغذية قويًا طيلة العقد الأخير، بحيث كان  ظّل نمو 
يتراوح عمومًا بين 2 و4 في المائة �ضنويًا، ولكنه �ضجل 

تباطوؤاً في �ضنتي 2009 و2010. 
اإقليم  في   2009 �ضنة  في  نمواً  الإنتاج  يحقق  ولم 

النمو  تراوح  حيث  الكبرى،  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا 
ومن  ال�ضابق؛  العقد  خالل  �ضنويًا  المائة  في  و4   3 بين 

 .2010 �ضنة  في  معتدلة  زيادة  الإنتاج  يزيد  اأن  المتوقع 
في  الأغذية  اإنتاج  في  نمو  اأبطاأ  �ضّجل  الذي  الإقليم  اأما 

المتوقع  من  حيث  الغربية،  اأوروبا  فهو  الأخيرة  ال�ضنوات 
تتجاوز  ل  بن�ضبة  اأعلى   2010 �ضنة  في  الإنتاج  يكون  اأن 

 .2000 �ضنة  في  عليه  كان  عما  فقط  المائة  في   5 نحو 
تحت  و2008   2007 �ضنتي  في  بالفعل  الإنتاج  زاد  وقد 

المنحاة  المتطلبات  وانخفا�س  المرتفعة  الأ�ضعار  تاأثير 
 2 بنحو  هبط  ولكنه  الأوروبي،  التحاد  في  جانبًا 

الأ�ضعار  لنخفا�س  نتيجة   2009 �ضنة  في  المائة  في 
الموؤاتية. غير  الجوية  والأحوال 

الإقليم ح�سب  الأغذية  �سادرات 
الأقاليم  جميع  من  الأغذية  �ضادرات  انخف�ضت 

الأزمة  اأثناء   2009 �ضنة  في  ركوداً  �ضهدت  اأو  تقريبًا 
 2000 �ضنة  من  فاعتباراً   .)26 )ال�ضكل  القت�ضادية 

نمواً  ال�ضرقية  اأوروبا  �ضهدت   ،2008 �ضنة  وحتى 
وفي  المائة؛  في   350 نحو  بلغ  ال�ضادرات  في  تراكميًا 

اإنتاج  من  للغاية  مرتفعًا  م�ضتوى  �ضجلت   2008 �ضنة 
التالية  ال�ضنة  في  ال�ضادرات  هبطت  ذلك،  ومع  الحبوب. 
للجفاف.28  نتيجة   2010 �ضنة  في  اأكبر  بن�ضبة  وهبطت 

الغربية،  اأوروبا  من  الأغذية  �ضادرات  تراجعت  وقد 
لالإ�ضالحات  وكذلك  اليورو  قيمة  لرتفاع  نتيجة  ربما 
اإ�ضالح  ذلك  في  بما  ال�ضيا�ضات،  �ضعيد  على  المتعاقبة 

اأما  الأوروبي.  لالتحاد  الم�ضتركة  الزراعية  ال�ضيا�ضة 
اأمريكا  بلدان  جانب  من  القوي  الت�ضديري  الأداء 

تقريبًا  ت�ضاعفت  التي  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
جعل  فقد  المذكور،  العقد  خالل  منها  الأغذية  �ضادرات 

المتزايد  العالمية  الأ�ضواق  اإلى  للغذاء  موّرداً  الإقليم  هذا 
الغذائية  ال�ضادرات  عانت  فقد  ذلك،  ومع  الأهمية. 

اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  الحجم  حيث  من  الركود  من  لالإقليم 
زادت  وقد  القت�ضادي.  النكما�س  واأثناء  الغذائية  المواد 

بلغت  بن�ضبة  ال�ضمالية  اأمريكا  من  ال�ضادرات  اأحجام 

 











 
























28  ت�ضمل قَيم الرقم الدليلي للتجارة ح�ضب الإقليم التجارة داخل الإقليم؛ وهذا 

قد يوؤثر على ال�ضتنتاجات المتعلقة باأداء التجارة الن�ضبي.  
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ارتفاع  ولكّن  المذكور،  العقد  خالل  المائة  في   24
حّد  الحيوي  الوقود  لإنتاج  المحلية  الحبوب  ا�ضتخدام 

النمو. من  ربمًا 

الإقليم ح�سب  الأغذية  واردات 
من  اأ�ضرع  اآ�ضيا  في  الأغذية  واردات  ارتفعت  لقد 

زادت  بحيث   ،)27 )ال�ضكل  اآخر  اإقليم  اأي  في  ارتفاعها 
المائة  في   75 من  تقرب  بن�ضبة  الحجم  ناحية  من 

ووا�ضلت  و2010.   2000 �ضنتي  بين  ما  الفترة  خالل 
الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  نموها  الواردات 

الإقليم  اأّن  ذلك  القت�ضادي،  النكما�س  اأثناء  واأي�ضًا 
لنمو  ن�ضبيًا  مرتفعة  معدلت  على  المحافظة  في  نجح 
ال�ضرق  لبلدان  الغذائية  الواردات  اأي�ضًا  وزادت  الدخل. 

النفطية  الإيرادات  ومّولت  اأفريقيا،  و�ضمال  الأدنى 
انخفا�ضًا  انخف�ضت  ولكنها  الزيادة،  هذه  المتزايدة 

اأي�ضًا  وزادت  القت�ضادي.  النكما�س  فترة  اأثناء  كبيراً 
بمرور  كبيرة  زيادة  الأخرى  الأقاليم  جميع  واردات 

حيث  واأوقيانو�ضيا،  ال�ضمالية  اأمريكا  با�ضتثناء  الوقت، 
الغذائية  الواردات  اأحجام  وزادت  ن�ضبيًا.  راكدة  ظلت 

الأول  الن�ضف  اأثناء  الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  لأفريقيا 
اأزمة  اأثناء  الدولية  الأ�ضعار  ارتفاع  ولكن  العقد،  من 

اأديا  الالحق  القت�ضادي  والهبوط  الغذائية  المواد  اأ�ضعار 
وركود   2008 �ضنة  في  الواردات  اأحجام  هبوط  اإلى 
العقد  واأثناء  و2010.   2009 �ضنتي  في  م�ضتوياتها 

جنوب  لأفريقيا  الغذائية  الواردات  �ضافي  زاد  الأخير، 
تجاوزت  بن�ضبة  الثابتة،  بالأ�ضعار  الكبرى،  ال�ضحراء 

نطاق  ات�ضاع  زيادة  �ضمنًا  يعني  مما  المائة،  في   60
هذا  منه  عانى  الذي  الغذائية  بالمواد  التجارة  عجز 
بعدما  الما�ضية،  العديدة  العقود  امتداد  على  الإقليم 

الأغذية. اإنتاج  نمو  ال�ضكاني  النمو  فاق 
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الأ�سعار  في  الأخيرة  التجاهات 

اأعلى ل�ستقرار  م�ستوى  الزراعية: 
الأ�سعار تقّلب  وزيادة  الأ�سعار 

الزراعية لل�سلع  الدولية  الأ�سعار 
ت�ضهدها  التي  للتطورات  يكون  قد  اأعاله،  نوق�س  كما 

تلك  �ضيما  ل  الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضواق  في  الأ�ضعار 
الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  لح�ضاب  ُت�ضتخدم  التي 

وال�ضكر(،  واللحوم  الألبان  ومنتجات  والزيوت  )الحبوب 
فاإّن  لذا،  العالمي.  الغذائي  الأمن  على  الأهمية  بالغ  اأثر 

الأهمية.  حا�ضم  اأمر  هو  الأ�ضواق  لتطورات  الوثيق  الر�ضد 
في  موؤخراً  حدثت  التي  التطورات  الق�ضم  هذا  وي�ضتعر�س 

الو�ضع  ويناق�س  والمحلية،  الدولية  الغذائية  الأ�ضواق 
القلق  اإلى  تدعو  التي  الرئي�ضية  الق�ضايا  ويحدد  الراهن، 

الم�ضتقبل. في  الغذائي  بالأمن  يتعلق  ما  في 
في  حدثت  التي  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  واأثناء 

الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  زاد   ،2008-2007 الفترة 
كانت  التقرير،  هذا  اإعداد  وعند   .)28 )ال�ضكل  حادة  زيادة 

اأخرى  مرة  زاد  قد  الرقم  ذلك  اأن  تبيِّن  البيانات  اأحدث 
 .2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  حتى  يونيو/حزيران  من 

 2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  بحلول  الأمر،  حقيقة  وفي 

من  المائة  في   8 تتجاوز  ل  بن�ضبة  اأقل  الرقم  ذلك  كان 
.2008 يونيو/حزيران  في  بلغها  قد  كان  التي  الذروة 

لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي  ال�ضلع  بين  ومن 
ومنتجات  والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  اأظهرت  الأغذية، 

الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  حادة  زيادة  الألبان 
كبيراً  وتقلبًا   2008-2007 الفترة  في  حدثت  التي 

)ال�ضكل   2006 �ضنة  منذ  �ضبق  بما  كبير  حد  اإلى  ومرتبطًا 
اأكتوبر/ حتى  يونيو/حزيران  من  الفترة  وخالل   .)29

والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  زادت   ،2010 الأول  ت�ضرين 
حدثت  التي  الزيادة  كبير  حد  اإلى  يف�ّضر  مما  وال�ضكر، 

ذاتها.  الفترة  خالل  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  في 
 ،2005 �ضنة  منذ  �ضيما  ل  ال�ضكر،  اأ�ضعار  تقلُّب  كان  وقد 

ي�ضملها  التي  الأخرى  ال�ضلع  اأ�ضعار  تقلُّب  من  حتى  اأو�ضح 
اللحوم  اأ�ضعار  تقلُّب  وكان  الأغذية.  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم 
ومنتجات  والزيوت  الحبوب  اأ�ضعار  بتقلب  مقارنًة  �ضئياًل 

وال�ضكر. الألبان 
ل  التي  الأخرى  الزراعية  بال�ضلع  يتعلق  ما  وفي 

)ال�ضكل  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  من  جزءاً  ت�ضكل 
كثب  عن  تتحرك  للفاكهة  الدولية  الأ�ضعار  كانت   ،)28

لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي  ال�ضلع  اأ�ضعار  مع 
اأزمة  اأثناء  حاداً  ارتفاعًا  اأظهرت  بحيث  الأغذية، 

المالية  الأزمة  اأثناء  وهبوطًا  الغذائية  المواد  اأ�ضعار 
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غير  الم�ضروبات  منتجات  اأ�ضعار  اأما  اأعقبتها.  التي 
ال�ضلع  اأ�ضعار  مع  اأقّل  كثب  عن  تحركت  فقد  الكحولية، 

ولم  الأغذية.  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  يت�ضمنها  التي 
اأ�ضعار  في  بالرتفاع  الخام  المواد  اأ�ضعار  عمومًا  تتاأثر 
ولكنها  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء  الأخرى  ال�ضلع 
القت�ضادي  للهبوط  ا�ضتجابة  كبيراً  انخفا�ضًا  انخف�ضت 

اأخرى  مرة  ترتفع  اأن  قبل   2009 �ضنة  في  حدث  الذي 
مرونة  �ضدة  يعك�س  مما  القت�ضادي،  لالنتعا�س  ا�ضتجابة 

للدخل. بالن�ضبة  ال�ضلع  من  المجموعة  هذه  على  الطلب 
قد  الأ�ضا�ضية  ال�ضلع  اأ�ضعار  اأن  من  الرغم  وعلى 

بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  م�ضتويات  عن  انخف�ضت 
ال�ضلع  جميع  فاإّن  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء 

عند  ظلت  الأغذية  لأ�ضعار  الدليلي  الرقم  ي�ضملها  التي 
حد  اإلى  اأعلى   2010 �ضنة  من  الثالث  الف�ضل  حلول 

ووفقًا  الأزمة.  قبل  �ضائدة  كانت  التي  الأ�ضعار  من  كبير 
 OECD-FAO Agricultural في  الواردة  لالإ�ضقاطات 
والتنمية  التعاون  )منظمة   2019–2010  Outlook

والزراعة،  الأغذية  منظمة   – القت�ضادي  الميدان  في 
لل�ضلع  الحقيقية  الأ�ضعار  تكون  اأن  المتوقع  من   ،)2010
عليه  كانت  مما  المتو�ضط،  في  اأعلى،  المقبل  العقد  خالل 

الكامنة  العوامل  وتت�ضمن   .2010-2000 الفترة  في 
ارتفاع  المتوقعة  الأعلى  الزراعية  ال�ضلع  اأ�ضعار  وراء 

القت�ضادات  جانب  من  الطلب  وزيادة  الإنتاج،  تكاليف 

من  الحيوي  الوقود  اإنتاج  وتزايد  والنامية،  ال�ضاعدة 
الزراعية. الأولية  المواد 

النامية البلدان  في  لالأغذية  المحلية  الأ�سعار 
التقرير  هذا  من  الما�ضي  العام  طبعة  ناق�ضت  لقد 
الأ�ضواق  اإلى  الدولية  الأ�ضواق  من  الأ�ضعار  انتقال 

وبعد  2009اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  المحلية 
الأ�ضعار  هبوط  كان  الغذائية،  المواد  اأ�ضعار  اأزمة 
على  بطيئًا،  البلدان  من  كثير  في  لل�ضلع  المحلية 

الدولية،  الأ�ضعار  في  ال�ضريع  النخفا�س  من  الرغم 
اإلى  انتقالها  درجة  انخفا�س  اأو  بطء  اإلى  ي�ضير  مما 

الظاهرة  هذه  اأوجدت  وقد  المحليين.  الم�ضتهلكين 
الفقراء،  للم�ضتهلكين  الغذائي  لالأمن  م�ضاعفًا  تهديداً 

بينما  مرتفعة  ظلت  لالأغذية  المحلية  الأ�ضعار  اأّن  ذلك 
�ضلبيًا. نمواً  اأ�ضبح  اأو  الدخل  نمو  تباطاأ 

الم�ضاعف  التهديد  هذا  اأّن  يبدو   ،2010 �ضنة  وفي 
�ضيما  ل  ال�ضابقة،  الفترة  اإلى  بالن�ضبة  ت�ضاءل  قد 

والنامية  ال�ضاعدة  البلدان  من  كثرة  اأن  اإلى  بالنظر 
في  القت�ضادي  التباطوؤ  من  يبدو  ما  على  تعافت 

المتوقع  من  اأكبر  وبقوة  المتوقع  من  اأبكر  وقت 
على  وعالوة  2010ج(.  الدولي،  النقد  �ضندوق  )راجع 

الأ�ضعار  عن  المتوافرة  البيانات  اأحدث  ت�ضير  ذلك، 
النامية  البلدان  في  الحبوب  اأ�ضعار  اأن  اإلى  المحلية 
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كانت  التي  الذروة  من  كبيراً  انخفا�ضًا  انخف�ضت  قد 

القمح  �ضعر  كان  واإن   ،2008 �ضنة  في  بلغتها  قد 
ارتفاعًا  اأخرى  مرة  ارتفع  قد  الدولية  الأ�ضواق  في 

البيانات  من  ويت�ضح  التقرير.  هذا  اإعداد  عند  حاداً 
 74 في  بالجملة  الحبوب  بيع  باأ�ضعار  المتعلقة 

العالمي  النظام  جمعها  بيانات  وهي  ناميًا،  بلداً 
الأغذية  مجال  في  المبكر  والإنذار  للمعلومات 

اأّن  2010ي(  والزراعة،  الأغذية  )منظمة  والزراعة 
من   2010 �ضنة  مطلع  في  انخف�ضت  قد  الأ�ضعار  هذه 

بلغتها  التي  بالذروة  مقارنًة  الإ�ضمية  القيمة  حيث 
مراعاة  وبعد  البلدان.  من  المائة  في   90 في  قيمتها 
من  المائة  في   98 من  اأكثر  اأن  نجد  الت�ضخم،  عامل 
�ضنة  بداية  بحلول  ذروتها  من  انخف�ضت  قد  الأ�ضعار 

الأ�ضعار  انخفا�س  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع   .2010
مرتفعة  تظّل  فاإنها  النامية،  البلدان  في  المحلية 
المواد  اأ�ضعار  اأزمة  قبل  عليه  كانت  بما  مقارنًة 

 ،2010 �ضنة  مطلع  في  الأمر،  حقيقة  وفي  الغذائية. 
الحبوب  بيع  اأ�ضعار  من  المائة  في   80 من  اأكثر  ظل 
من  اأعلى  عليها  الت�ضخم  عامل  تطبيق  بعد  بالجملة 
التي  ال�ضنة  وهي   ،2006 �ضنة  في  م�ضتواها  متو�ضط 

الغذائية. المواد  اأ�ضعار  اأزمة  �ضبقت 

الأ�سعار تقلُّب  ب�ساأن  القلق  تزايد 
الغذائية  ال�ضلع  اأ�ضعار  في  المفرط  التقّلب  اأدى  لقد 

كبير.  قلق  اإلى  الأخيرة  الفترة  خالل  الأ�ضا�ضية 
وتوؤثر  الغذائي،  لالأمن  �ضارة  الأ�ضعار  ارتفاع  فحالت 

قدرة  على  الأ�ضعار  بتقلب  المرتبطة  اليقين  عدم  �ضدة 
انخفا�س  اإلى  تف�ضي  وقد  ال�ضمود  على  المنتجين 

المتعلقة  البيانات  من  ويت�ضح  الزراعية.  ال�ضتثمارات 
في  )تبداأ  اأطول  فترة  امتداد  على  الأ�ضعار  بتقلب 

كتلك  الأ�ضعار  تقلب  �ضدة  ظاهرة  اأن   )1957 �ضنة 
التجارب  عن  كثيراً  تختلف  ل  موؤخراً  �ضوهدت  التي 

فترات  لي�ضت  الأمر،  حقيقة  وفي   .)30 )ال�ضكل  ال�ضابقة 
يتعلق  ما  في  جديداً  اأمراً  الأ�ضعار  في  ال�ضديد  التقلب 

يكون  اأن  احتمال  من  مخاوف  ثمة  ولكن  بالزراعة، 
التزايد. في  اآخذاً  الأ�ضعار  تقّلب 

الأغذية  اأ�ضعار  تقلب  زيادة  ب�ضاأن  القلق  وزيادة 
ومن  فيه.  ت�ضاهم  جديدة  عوامل  بن�ضوء  مرتبطة 

في  المتوقعة  الزيادة  ال�ضدد  هذا  في  الهامة  العوامل 
وهو  المناخ،  لتغّير  نتيجة  المتطرفة  الجوية  الظواهر 

الزراعي  الإنتاج  في  التقلبات  زيادة  اإلى  يف�ضي  قد  اأمر 
الأ�ضعار  تقلب  م�ضادر  من  اآخر  م�ضدر  ويتمثل  والغذائي. 
اأولية  مواد  اإلى  الم�ضتند  الحيوي  الوقود  اإنتاج  زيادة  في 
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عدم  لل�ضلع  المنّظمة  المبادلت  ت�ضور  كيفية  اإّن 
اإلى  بالن�ضبة  هام  اأمر  هي  له  وتقييمها  اليقين 

الإنتاج  ب�ضاأن  م�ضتقباًل  ُتتخذ  التي  القرارات 
ال�ضمني  التقلب  ويمثل  وال�ضتثمارات.  والتجارة 

اإحدى  �ضعر  تقّلب  مدى  ب�ضاأن  ال�ضوق  توقعات 
عقود  اأ�ضعار  من  م�ضتمد  وهو  الم�ضتقبل.  في  ال�ضلع 

ت�ضعيرها  يجري  التي  الخيارات،  وخا�ضًة  الم�ضتقات، 
الم�ضتقبلية  لالأ�ضعار  ال�ضوق  تقديرات  اأ�ضا�س  على 
التقديرات.  هذه  يكتنف  الذي  اليقين  عدم  وكذلك 

الأ�ضعار  عن  متباينة  الُتّجار  توقعات  كانت  فكلما 
ومن  الكامنة  ال�ضكوك  درجات  ازدادت  الم�ضتقبلية 
على  )لالطالع  المعنية.  لل�ضلع  ال�ضمني  التقلب  ثّم 

راجع  والمنهجية،  المفهوم  لهذا  تف�ضياًل  اأكثر  مناق�ضة 
2010ك.( والزراعة،  الأغذية  منظمة 

والتقّلبات ال�ضمنية المتعلقة بالقمح والذرة وفول 
األف، بينما  ال�ضكل  ال�ضويا منذ �ضنة 1990 معرو�ضة في 

الفترة  الأ�ضعار خالل  ال�ضكل باء تحركات  ُتعر�س في 
اأكتوبر/ اإلى  الأول 2007  اأكتوبر/ت�ضرين  الممتدة من 

للتقلب  الأ�ضواق  الأول 2010. وقد زادت ت�ضورات  ت�ضرين 
ال�ضمني زيادة مطردة، مع بلوغها  الأ�ضعار  المقدر بتقلب 

اأعقاب حالة ال�ضطراب  ذروة حادة في �ضنة 2008. وفي 
انخف�ضت  الفترة 2008-2007،  الأ�ضواق في  التي �ضادت 

التقلبات ال�ضمنية عندما بداأت الأ�ضواق ت�ضتقر. ومع 
التقلب  ذلك، في منت�ضف �ضنة 2010 تقريبًا، عاد 

ال�ضكوك ب�ضاأن  اأخرى عندما بداأت  ال�ضمني لالرتفاع مّرة 
المتعلقة بت�ضدير  الوفاء باللتزامات  قدرة رو�ضيا على 
اأعقبتها �ضكوك مماثلة ب�ضاأن احتمالت  التي  الحبوب، 

الطلب  اأن يفوق  المتحدة وتوقع  الوليات  الذرة في  اإنتاج 
المعرو�س منه. ال�ضويا  على فول 

الإطار 13
التقلب ال�سمني كمقيا�ض لعدم اليقين
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اأ�ضعار  بين  ال�ضلة  توطيد  اإلى  يوؤدي  قد  اأمر  وهو  زراعية، 
والظروف  والتطورات  الذرة،  �ضيما  ل  الزراعية،  ال�ضلع 
زيادة  �ضمنًا  يعني  مما  للطاقة،  الدولية  الأ�ضواق  في 
ال�ضلع  اأ�ضواق  اإلى  الطاقة  اأ�ضعار  في  التقلبات  انتقال 

الوثيقة  العالقة   31 ال�ضكل  ويبّين  والغذائية.  الزراعية 
البترول  واإنتاج  الذرة  من  الإيثانول  اإنتاج  تكاليف  بين 

ارتباط  وجود  اأي�ضًا  �ضمنًا  يعني  وهذا  الخام.  النفط  من 
واأ�ضعار  الخام  النفط  اأ�ضعار  بين  الراهن  الوقت  في  وثيق 

اأ�ضعار  تكتنف  التي  الحالية  ال�ضكوك  �ضوء  وعلى  الذرة. 
الوقود  على  الطلب  على  واأثرها  الم�ضتقبل  في  النفط 

)ومنها  الزراعية  المدخالت  اأ�ضواق  على  وكذلك  الحيوي 
القلق  اأن  يبدو  والنقل(،  والآلت  الأ�ضمدة  اأ�ضواق  مثاًل 

لهذه  نتيجة  الزراعية  المواد  اأ�ضعار  تقلب  زيادة  ب�ضاأن 
وعالوة  ما.  حد  اإلى  مبررة  زيادة  هي  الجديدة  الم�ضادر 

الحقيقية  الأ�ضعار  ارتفاع  موؤخراً  اأي�ضًا  اأدى  ذلك،  على 
المناطق  بع�س  في  الإنتاج  ارتفاع  اإلى  للمحا�ضيل 

فيها،  الغالت  تقلب  من  اأعلى  بدرجة  اأي�ضًا  تت�ضم  التي 
بالبحر  المحيطة  للحبوب  المنتجة  المناطق  قبيل  من 

المناطق  هذه  من  العر�س  تقلب  زيادة  توؤثر  وقد  الأ�ضود. 
ح�ض�س  زيادة  في  �ضتنجح  ما  بقدر  الأ�ضعار  تقلب  على 

الأ�ضواق. في  �ضادراتها 
الأخيرة  الآونة  في  الأهمية  بالغ  كان  عامل  وثمة 

�ضعيد  على  الوطنية  ال�ضتجابات  تن�ضيق  عدم  هو 
الذي  الأمر  الدولية،  الأ�ضعار  في  للتقلبات  ال�ضيا�ضات 

هذه  اأثر  نوق�س  وقد  الأ�ضعار.  تقّلب  تفاقم  اإلى  يوؤدي  قد 
التقرير  هذا  من  الما�ضي  العام  طبعة  في  ال�ضيا�ضات 

م�ضاألة  وثمة  2009اأ(.  والزراعة،  الأغذية  )منظمة 
موؤخراً؛  الأ�ضواق  تقّلب  في  الم�ضاربة  دور  هي  اأخرى 

ال�ضروري  ومن  الجدل،  من  كبير  قدر  هذا  اكتنف  وقد 
الخ�ضو�س. بهذا  البحثية  الأدلة  من  مزيد  وجود 

واآفاق  الراهنة  الحالة  ملخ�ض 
الزراعية لالأ�سواق  الم�ستقبل 

والأزمة  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأعقاب  في 
وال�ضلع  لالأغذية  العالمية  الأ�ضواق  اأن  يبدو  المالية، 
وبزيادة  الأ�ضعار  م�ضتويات  بارتفاع  تت�ضم  الزراعية 

انخف�س  الأزمتين،  واأثناء  �ضواء.  حد  على  اليقين  عدم 
انخفا�ضًا  الأغذية  ا�ضتهالك  من  الواحد  الفرد  ن�ضيب 

الكبرى  ال�ضحراء  جنوب  اأفريقيا  في  هام�ضيًا 
واأوروبا  واأوقيانو�ضيا  ال�ضمالية  اأمريكا  في  وكذلك 
واإن  اأخرى،  اأقاليم  في  نموه  وا�ضل  ولكنه  الغربية، 

الرغم  وعلى  ال�ضرقية.  اأوروبا  في  اأكبر  ببطء  يكن 
الأزمتين،  اأثناء  حدثت  التي  التقلبات  بع�س  من 

جميع   في  الأخير  العقد  خالل  الغذائي  الإنتاج  زاد 
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اليابان  وكذلك  الغربية،  اأوروبا  با�ضتثناء  الأقاليم 
ال�ضرقية  اأوروبا  اإقليمي  وبا�ضتثناء  واأوقيانو�ضيا. 

يمثالن  اللذين  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  واأمريكا 
اأن  يبدو  الم�ضتقبل،  في  لالأغذية  رئي�ضيين  موردين 

ببطء  تتزايد  التقليدية  الم�ضدرة  البلدان  من  الإمدادات 
وانخف�ضت  الما�ضي.  في  به  تتزايد  كانت  مما  اأكبر 

ولالأزمة  الأ�ضعار  لأزمة  نتيجة  الغذائية  الواردات 
اآ�ضيا  اإقليم  با�ضتثناء  الأقاليم  جميع  في  المالية 

اأفريقيا. و�ضمال  الأدنى  ال�ضرق  واإقليم 
م�ضتوى  عند  ا�ضتقرت  قد  ال�ضلع  اأ�ضعار  اأن  ويبدو 

اأعلى  م�ضتويات  عند  تبقى  اأن  المتوقع  ومن  اأعلى 
التي  الفترة  في  عليها  كانت  التي  الم�ضتويات  من 
التقلب.  �ضديدة  الأ�ضواق  ظلت  بينما  الأزمة  �ضبقت 
نطاق  على  ال�ضيا�ضات  لوا�ضعي  بالن�ضبة  وتتزايد 

على  المحتملة  واآثاره  الأ�ضواق  تقلب  اإ�ضكالية  العالم 
�ضتكون  اليقين،  عدم  تزايد  ظل  وفي  الغذائي.  الأمن 
ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  الراهنة  للحالة  ال�ضتجابات 

تحدث  التي  للتطورات  الأهمية  بالغ  محدداً  عاماًل 
على  المحتملة  وانعكا�ضاتها  الأ�ضواق  في  م�ضتقباًل 

الغذائي. الأمن 

ال�ستنتاجات
التي  العالم،  في  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأدت  لقد 
على  القت�ضادي  والنكما�س  المالية  الأزمة  اأعقبتها 

في  التغذية  ناق�ضي  عدد  دفع  اإلى  ككّل،  العالم  م�ضتوى 
 2008 �ضنتي  في  م�ضبوقة  غير  م�ضتويات  اإلى  العالم 

التغذية  ناق�ضي  عدد  اأن  اإلى  التقديرات  وت�ضير  و2009. 
اأ�ضعار  انخف�ضت  عندما   ،2010 �ضنة  في  انخف�س 

بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  م�ضتويات  من  الأغذية 

تتح�ضن.  العالمية  القت�ضادية  الأحوال  بداأت  وعندما 
مرتفعة  التغذية  نق�س  م�ضتويات  تظّل  ذلك،  ومع 

القت�ضاد  ب�ضاأن  القلق  زال  وما  التاريخية،  بالمقايي�س 
مركز  يحتل  العالمية  الزراعة  ب�ضاأن  وكذلك  العالمي 

ال�ضيا�ضات.  ب�ضاأن  الدولي  الأعمال  جدول  في  ال�ضدارة 
النقد  �ضندوق  اأ�ضار   ،2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  وفي 
ُقدمًا  يم�ضي  الكلي  القت�ضاد  "انتعا�س  اأن  اإلى  الدولي 

مخاطر  كانت  واإن  المتوقع،  النحو  على  عام  بوجه 
الدولي،  النقد  )�ضندوق  مرتفعة"  زالت  ما  هبوط  حدوث 

الرتفاع  اأدى  ذاته،  الوقت  وفي   .)1 �س  2010ب، 
يونيو/حزيران  من  اعتباراً  الحبوب  اأ�ضعار  في  المفاجئ 
المخاوف  اإثارة  اإلى   2010 الأول  اأكتوبر/ت�ضرين  حتى 

الغذائية. المواد  اأ�ضعار  ب�ضاأن  جديدة  اأزمة  حدوث  من 
الق�ضير  الأجل  في  المتوقعة  الحتمالت  كانت  واأيًا 

في  الغذائي  والأمن  والزراعة  القت�ضاد  اإلى  بالن�ضبة 
ذات  الم�ضتفادة  الدرو�س  من  عدداً  اأن  يبدو  العالم، 

نتيجة  تاأكد  قد  اأو  انبثق  قد  الأجل  الطويلة  النعكا�ضات 
الما�ضية.  القليلة  ال�ضنوات  �ضهدتها  التي  للتطورات 
الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  تجربتا  وّفرت  وقد 

الغذائي  الأمن  بقابلية  حادة  تذكرًة  المالية  والأزمة 
النظام  في  تحدث  التي  بال�ضدمات  للتاأثر  العالمي 
واأظهرت  العالمي  القت�ضاد  وفي  العالمي  الغذائي 

مقبول  غير  م�ضتوى  بها  يتدهور  اأن  يمكن  التي  ال�ضرعة 
مواجهة  في  العالم  في  الغذائي  الأمن  لنعدام  اأ�ضاًل 

اأمان  �ضبكات  وجود  اأهمية  هذا  اأبرز  وقد  الأحداث.  هذه 
عديمي  لحماية  مالئمة  اجتماعية  وبرامج  مالئمة 
هذا  من  ل�ضدمات  الفوري  الأثر  من  الغذائي  الأمن 

تعزيز  اإلى  والعاجلة  الما�ضة  الحاجة  وكذلك  القبيل، 
قدرتها  تح�ضين  واإلى  النامية  للبلدان  الإنتاجية  القدرة 

ال�ضدمات. مواجهة  في  ال�ضمود  على 

لقد �ضّلم الجتماع الم�ضترك غير العادي في ما بين الدورات 
الذي عقدته جماعة منظمة الأغذية والزراعة الحكومية 

الدولية المعنية بالحبوب وجماعة منظمة الأغذية والزراعة 
الحكومية الدولية المعنية بالأرّز في روما في 24 �ضبتمبر/

اأيلول 2010 باأّن الرتفاعات غير المتوقعة في الأ�ضعار 
وتقلب الأ�ضعار غير المتوقع هما من بين التهديدات 

الرئي�ضية لالأمن الغذائي. واأ�ضارت الجماعتان اإلى عدد من 
الأ�ضباب الجذرية التي يجب معالجتها:

O  الفتقار اإلى المعلومات الموثوقة والحديثة ب�ضاأن
عر�س المحا�ضيل والطلب عليها وتوافر اإمدادات 

متاحة للت�ضدير؛

O  ،عدم كفاية �ضفافية الأ�ضواق على جميع الم�ضتويات
بما في ذلك في ما يتعلق باأ�ضواق العقود الآجلة؛

O  تزايد الروابط مع الأ�ضواق الخارجية، ول �ضيما اأثر
الآجلة؛ العقود  اأ�ضواق  "الأمولة" على 

O  التغيرات غير المتوقعة الناجمة عن حالت الأمن
الغذائي الوطنية؛

O .عمليات ال�ضراء والتكدي�س الناجمة عن حالت الذعر

الم�ضدر: منظمة الأغذية والزراعة، 2010ل.

14 الإطار 
تقّلب الأ�سعار وجماعتا منظمة الأغذية والزراعة الحكوميتان الدوليتان المعنيتان بالحبوب والأرّز
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على  ال�ضوء  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  �ضلطت  وقد 

والمقت�ضرة  القلق  اإلى  تدعو  التي  الم�ضائل  من  �ضل�ضلة 
ت�ضير  فاأوًل،  الزراعية.  والأ�ضواق  الزراعة  قطاع  على 

ومنظمة  والزراعة  الأغذية  منظمة  اإ�ضقاطات  اأحدث 
اأنه،  اإلى  القت�ضادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون 

اإلى  ب�ضرعة  الدولية  الأ�ضعار  انخفا�س  من  الرغم  على 
بلغتها  قد  كانت  التي  الذروة  بم�ضتويات  قيا�ضًا  ما  حد 
تظل  فاإنها  العالمية،  الغذائية  المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأثناء 

الأ�ضعار  اأن  ويبدو  الأزمة  قبل  عليه  كانت  مما  اأعلى 
الزراعة  وتواجه  كذلك.  �ضتبقى  الغذائية  للمواد  الأعلى 
الطلب  زيادة  اإلى  يوؤدي  مما  الإنتاج،  تكاليف  ارتفاع 

النامية  الأقاليم  في  ب�ضرعة  تنمو  التي  البلدان  من 
لذلك،  ونتيجة  الحيوي.  الوقود  اإنتاج  زيادة  واإلى 
المقبل  العقد  خالل  الأ�ضعار  تزيد  اأن  المتوقع  من 
من  المتو�ضط،  في  اأعلى،  م�ضتويات  عند  تظل  واأن 

المن�ضرم.  العقد  في  بلغتها  قد  كانت  التي  الم�ضتويات 
زيادة  اإلى  بالحاجة  الآن  النطاق  وا�ضع  اعتراف  وثمة 
توليد  اأجل  من  كبيرة  زيادة  الزراعة  في  ال�ضتثمارات 

الناحية  من  لال�ضتدامة  قابلة  الإنتاجية  في  زيادات 
زيادة  مع  الإنتاج،  في  التو�ضع  اأجل  ومن  البيئية 

التخفيف  وفي  القت�ضادي  النمو  في  الزراعة  م�ضاهمة 
نف�ضه. الوقت  في  الفقر  وطاأة  من 

اإلى القلق هي ال�ضطراب الذي  وثمة م�ضاألة اأخرى تدعو 
حدث موؤخراً في الأ�ضواق الزراعية الدولية وخطر زيادة 

تقلب الأ�ضعار. ولقد كان تقلب الأ�ضعار دومًا �ضمة من 
�ضمات الأ�ضواق الزراعية؛ ولكن ثمة عدداً من التجاهات 

اأنه ُيبرز هذه الظاهرة. فتغير المناخ ربما كان يف�ضي  يبدو 
اإلى زيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة واإلى ما ينجم 

عن ذلك من خطر تعرُّ�س الأ�ضواق الزراعية ل�ضدمات. كذلك 
اإنتاج الوقود الحيوي با�ضتخدام �ضلع زراعية  فاإن زيادة 

�ضيجعل الأ�ضواق الزراعية اأكثر اعتماداً على التطورات التي 
تحدث في اأ�ضواق الطاقة العالمية.

وثمة تهديد محدد "من فعل الإن�ضان" ُيحدق با�ضتقرار 
الأ�ضواق ويتمثل في عدم تن�ضيق ال�ضتجابات الوطنية على 
�ضعيد ال�ضيا�ضات لرتفاع اأ�ضعار الأغذية. وبالنظر اإلى اأن 
هذه التدابير نابعة ح�ضريًا من القلق ب�ضاأن الأمن الغذائي 
المحلي، مع اإيالء اعتبار محدود لتاأثيراتها على ال�ضركاء 

التجاريين، فاإنها قد توؤدي اإلى تفاقم تقلُّب الأ�ضواق الدولية 
واإلى تعري�س الأمن الغذائي العالمي للخطر.

الغذائية  لل�ضلع  الدولية  الأ�ضواق  اأهمية  اإلى  وبالنظر 
العالمية  وللجهود  العالمي  الغذائي  لالأمن  بالن�ضبة 

معالجة  اإلى  حاجة  ثمة  الفقر،  من  الحد  اإلى  الرامية 
العالمية  الزراعية  الأ�ضواق  في  الحوكمة  ق�ضايا 

وتجنب  الأ�ضعار  تقلب  لم�ضكلة  الت�ضدي  بهدف  وذلك 
في  المتمثلة  ال�ضيا�ضات  �ضعيد  على  ال�ضتجابات 

وت�ضمل  عك�ضية.  بنتيجة  تاأتي  التي  الجار"  "اإفقار 
وزيادة  الأ�ضواق  تنظيم  تح�ضين  ال�ضرورية  الخطوات 

التوقيت  وح�ضنة  مح�ّضنة  اإح�ضاءات  ووجود  �ضفافيتها، 
مالئم  م�ضتوى  واإيجاد  الغذائية،  ال�ضلع  اأ�ضواق  عن 

تفي  اأمان  �ضبكات  وتوفير  الطوارئ،  مخزونات  من 
المواد  اأ�ضعار  اأزمة  اأبرزت  ولقد  ومالئمة.  بالغر�س 

موؤخراً،  حدثتا  اللتان  المالية  والأزمة  الغذائية 
ال�ضيا�ضات،  �ضعيد  على  المن�ضقة  غير  وال�ضتجابات 

العالمية  الأ�ضواق  ا�ضطراب  ب�ضاأن  الم�ضتمرة  والمخاوف 
منا�ضبة  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  الما�ضة  الحاجة  لالأغذية، 

الدولي. المجتمع  جانب  من 
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الرموز

الجداول: في  التالية  الرموز  ُت�ضتخدم 

بيانات.. تتوافر  ل   =
0.0 اأو  ُيذكر0  ل  مقدار  اأو  �ضيء  ل   =

ينطبقخانة خالية ل   =
)A(والزراعة الأغذية  لمنظمة  تقدير   =

الح�ضول  تم  التي  تلك  عن  اختالفًا طفيفًا  تكون مختلفة  قد  الجداول  في  تبدو  التي  والأرقام 
ب�ضبب  اأو  اأرقام �ضحيحة  اإلى  التقريب  ب�ضبب  وذلك  الأ�ضلية  البيانات  م�ضادر  من  عليها 

.).( نقطة  ُت�ضتخدم  الكاملة  الأعداد  عن  الع�ضرية  الأجزاء  ولف�ضل  البيانات.  معالجة 

الفنية المالحظات 

ال�سكان  بين  الإناث  ون�سبة  ال�سكان  عدد  مجموع   :1 األف  الجدول 
و2010 و1995   1980 في  ال�سكان  بين  الريفيين  ون�سبة 

2010ب. والزراعة،  الأغذية  الم�ضدر: منظمة 
ال�سكان عدد  مجموع 

والأرقام  المبينة.  ال�ضنة  من  يوليو/تموز   1 في  اإقليم  اأو  منطقة  اأو  بلد  في  الفعلي  ال�ضكان  عدد 
بالآلف. مبينة 

ال�سكان بين  الإناث  ن�سبة 
في 100. وم�ضروبًا  ال�ضكان  عدد  على مجموع  مق�ضومًا  الن�ضاء  عدد  مجموع 

ال�سكان  بين  الريفيين  ن�سبة 
التي  للمعايير  )وفقًا  ريفية  كمناطق  م�ضّنفة  مناطق  في  يعي�ضون  الذين  لل�ضكان  الفعلي  العدد 

في 100. وم�ضروبًا  ال�ضكان  عدد  على مجموع  مق�ضومًا  بلد(  كل  ي�ضتخدمها 

والح�سر  الريف  و�سكان  البلد  �سكان  بين  الإناث  ن�سبة   :2 األف  الجدول 
ر�سد واأول  ر�سد  اأحدث  �سنة،  و49   15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين 

.2008 المتحدة،  الأمم  الم�ضدر: 
من  تتباين  لأنها  وذلك  البلدان  بين  ما  في  مبا�ضرة  مقارنتها  يمكن  ل  المعرو�ضة  البيانات 

.)2008( المتحدة  الأمم  راجع  التفا�ضيل،  على  ولالطالع  البيانات.  )�ضنوات( جمع  �ضنة  حيث 

الريفيون/الح�سريون
بلد. كل  ي�ضتخدمها  التي  للمعايير  وفقًا  اأو ح�ضريين  ريفيين  ك�ضكان  الم�ضنفون  ال�ضكان 

مالحظات	ب�شاأن	جداول	الملحق
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ون�سبة  اقت�ساديًا  الن�سطين  ال�سكان  عدد   :3 األف  الجدول 

الن�سطات  الن�ساء  ون�سبة  اقت�ساديًا  الن�سطين  ال�سكان  بين  الإناث 
و2010 و1995   1980 في  الزراعة  في  العامالت  اقت�ساديًا 

2010ب. والزراعة،  الأغذية  الم�ضدر: منظمة 
اقت�ساديًا الن�سطين  ال�سكان  عدد 

العمل  اإلى  ي�ضعون  الذين  اأولئك  بينهم  )ومن  العاملين  وغير  العاملين  الأ�ضخا�س  عدد جميع 
الذين  والموظفين  الخا�س؛  لح�ضابهم  والعاملين  العمل؛  اأ�ضحاب  الم�ضطلح  وي�ضمل  مرة(.  لأول 

ي�ضاعدون  الذين  اأجر  بدون  والعاملين  اأجوراً؛  يتقا�ضون  الذين  والعاملين  رواتب؛  يتقا�ضون 
القوات  واأفراد  المنتجين؛  تعاونيات  واأع�ضاء  م�ضروع؛  اأو  مزرعة  اأو  باأ�ضرة  عملية خا�ضة  في 

العمل. قوة  اأنهم  على  اقت�ضاديًا  الن�ضطين  ال�ضكان  اإلى  اأي�ضًا  وُي�ضار  الم�ضلحة. 

اقت�ساديًا الن�سطين  ال�سكان  بين  الإناث  ن�سبة 
ن�ضبة جميع الأ�ضخا�س العاملين وغير العاملين من الإناث )ومن بينهن اأولئك الالئي ي�ضعين اإلى 
العمل لأول مرة(. وي�ضمل الم�ضطلح �ضاحبات الأعمال؛ والعامالت لح�ضابهن الخا�س؛ والموظفات 
الالئي يتقا�ضين رواتب؛ والعامالت الالئي يتقا�ضين اأجوراً؛ والعامالت بدون اأجر الالئي ي�ضاعدن 

في عملية خا�ضة باأ�ضرة اأو مزرعة اأو م�ضروع؛ واأع�ضاء تعاونيات المنتجين؛ واأفراد القوات 
الم�ضلحة. وُي�ضار اأي�ضًا اإلى الإناث الن�ضطات اقت�ضاديًا على اأنهن قوة العمل من الإناث.

الزراعة في  العامالت  اقت�ساديًا  الن�سطات  الن�ساء  ن�سبة 
�ضيد  اأو  الزراعة  في  للعمل  ي�ضعين  اأو  يعملن  الالئي  اقت�ضاديًا  الن�ضطات  الإناث  ن�ضبة 

الحراجة. اأو  الأ�ضماك  �ضيد  اأو  الحيوانات 

ال�سكان  ون�سبة  اقت�ساديًا  الن�سطين  ال�سكان  عدد   :4 األف  الجدول 
ال�سكان  بين  الإناث  ون�سبة  الزراعة  في  العاملين  اقت�ساديًا  الن�سطين 
و2010  و1995   1980 في  الزراعة  في  العاملين  اقت�ساديًا  الن�سطين 

)2010ب(. والزراعة،  الأغذية  الم�ضدر: منظمة 
اقت�ساديًا الن�سطين  ال�سكان  عدد 

.3 األف  بالجدول  المتعلقة  المالحظات  انظر 

الزراعة في  العاملين  اقت�ساديًا  الن�سطين  ال�سكان  ن�سبة 
�ضيد  اأو  الزراعة  في  للعمل  ي�ضعون  الذين  اأو  العاملين  اقت�ضاديًا  الن�ضطين  ال�ضكان  ن�ضبة 

الحراجة. اأو  الأ�ضماك  �ضيد  اأو  الحيوانات 

الزراعة في  العاملين  اقت�ساديًا  الن�سطين  ال�سكان  بين  الإناث  ن�سبة 
الن�ضاء. من  الزراعة  في  العاملين  اقت�ضاديًا  الن�ضطين  ال�ضكان  ن�ضبة 

تعيلها  التي  الريفية  المناطق  في  الأ�سر  ن�سبة   :5 األف  الجدول 
الزراعية  الحيازات  اأ�سحاب  ومجموع  ر�سد،  واأول  ر�سد  اأحدث  اإناث، 

ر�سد اأحدث  الزراعية،  الحيازات  اأ�سحاب  بين  الإناث  ون�سبة 
 1 )العمودان   2010 ،)Measure DHS/ICF Macro( اإنترنا�ضيونال  �ضركة ماكرو  الم�ضادر: 

3 و4(. )العمودان  والزراعة، 2011 )مطبوع ي�ضدر لحقًا(  الأغذية  و2(، ومنظمة 

الأ�سر 
اعتيادية. ب�ضفة  المقيمين  اأي  القانون،  بحكم  الأفراد  اإلى  القيم  ت�ضتند 

الزراعية الحيازة  �ساحب 
وا�ضع  نطاق  على  ي�ضير  ولكنه  اآخر،  اإلى  بلد  من  الزراعية  الحيازة  تعريف �ضاحب  يتباين 
الموارد  با�ضتخدام  المتعلقة  القرارات  يتخذون  الذين  الأ�ضخا�س  اأو مجموعة  ال�ضخ�س  اإلى 
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الزراعية  الحيازة  ويتولى �ضاحب  زراعية.  عملية حيازة  على  الإدارية  ال�ضيطرة  ويمار�ضون 

مبا�ضرًة  الم�ضوؤوليات  بجميع  ي�ضطلع  اأن  ويجوز  الحيازة  عن  والقت�ضادية  الفنية  الم�ضوؤولية 
يكون  الزراعية  الحيازة  و�ضاحب  اليومي.  العمل  باإدارة  المتعلقة  الم�ضوؤوليات  يفّو�س  اأن  اأو 

الأ�ضرة. رب  دائمًا،  لي�س  ولكن  الأحيان،  معظم  في 

الم�ستخدمة الرموز 
)2010و(. والزراعة،  الأغذية  منظمة  هو  الم�ضدر  اأن  اإلى  )باء( ت�ضير 

فقط. ال�ضرقي  ال�ضمال  اإقليم  من  م�ضتمدة  البيانات   )1(

اأر�ٍس  بال  اأر�ضًا  يملكون  ل  الذين  الحيازات  اأ�ضحاب  يكون  ولبنان  قيرغيز�ضتان  )2( في 

الإطالق(. على  اأر�ٍس  اأي  بال  )ل  للزراعة  �ضالحة 
الزراعية(. الحيازات  اأ�ضحاب  )ل  المزارع  مالكو  ُح�ضب  نام،  فييت  )3( في حالة 

)4( ُجمعت البيانات في ما يتعلق بالن�ضاء الالئي تتراوح اأعمارهن بين 10 �ضنوات و49 �ضنة. 

وقد اأزيلت الن�ضاء الالئي تتراوح اأعمارهن بين 10 �ضنوات و14 �ضنة من مجموعة البيانات 
اإلى 49 �ضنة. واأُعيد ح�ضاب الأوزان المرجحة في ما يتعلق بالفئة العمرية من 15 �ضنة 

اإلى 49  �ضنوات   10 من  اأعمارهن  تتراوح  الالئي  بالن�ضاء  يتعلق  ما  في  البيانات  )5( ُجمعت 

�ضنة. و49   15 بين  اأعمارهن  تتراوح  الالئي  بالن�ضاء  يتعلق  ما  في  الموؤ�ضرات  وُح�ضبت  �ضنة 
�ضنة  و49   13 بين  اأعمارهن  تتراوح  الالئي  بالن�ضاء  يتعلق  ما  في  البيانات  )6( ُجمعت 

�ضنة. و49   15 بين  اأعمارهن  تتراوح  الالئي  بالن�ضاء  يتعلق  ما  في  الموؤ�ضرات  وُح�ضبت 
ولك�ضمبرغ  واأيرلندا  واليونان  واألمانيا  وفنلندا  والدانمرك  وبلجيكا  بالنم�ضا  يتعلق  ما  )7( في 

ل  الذين  الحيازات  "اأ�ضحاب  الحيازات  اأ�ضحاب  ي�ضمل  وال�ضويد،  والبرتغال  والنرويج  وهولندا 
زراعية". اأر�ضًا  يملكون 

نق�ض  من  يعانون  الذين  الرا�سدين  ال�سكان  ن�سبة   :6 األف  الجدول 
الج�سمية  الكتلة  – موؤ�سر  المزمن  الطاقة  )نق�ض  الطاقة  في  مزمن 

الوزن  ناق�سي  الأطفال  ون�سبة  الجن�ض  ح�سب   )18.5 عن  يقل 
ر�سد اأحدث  الأ�سر،  ثروة  وخمْي�ض  والإقامة  الجن�ض  ح�سب 

.2010 العالمية،  ال�ضحة  منظمة  الم�ضدر: 
الطاقة  في  مزمن  نق�ض  من  يعانين  الالئي  الن�ساء  ن�سبة 

.18.5 من  الأقل  )كلغ/م2(  الج�ضمية  الكتلة  موؤ�ضر  ذوات  الرا�ضدات  الن�ضاء  ن�ضبة 

الطاقة  في  مزمن  نق�ض  من  يعانون  الذين  الرجال  ن�سبة 
.18.5 من  الأقل  )كلغ/م2(  الج�ضمية  الكتلة  موؤ�ضر  ذوي  الرا�ضدين  الرجال  ن�ضبة 

الوزن ناق�سي  الأطفال  ن�سبة 
اإلى خالف  يقّدر �ضيوع نق�س الوزن بين الأطفال دون �ضن الخام�ضة )0-59 �ضهراً ما لم ُي�ضر 

ذلك( باأنه ن�ضبة الأطفال الذين يقل وزنهم باأكثر من نقطتي انحراف معياريتين عن الوزن 
الو�ضيط المنا�ضب للُعمر والخا�س بال�ضكان المرجعيين للمعيار الدولي الذي حدده المركز 

الوطني لالإح�ضاءات ال�ضحية/منظمة ال�ضحة العالمية/مراكز مراقبة واإح�ضاءات الأمرا�س.

الإقامة
على  بلد  كل  على  قا�ضرة  تكون  ما  كثيراً  والح�ضريين  الريفيين  لتعريف  الم�ضتخدمة  المعايير 

الوطنية. التعاريف  اإلى  الجدول  هذا  في  الواردة  البيانات  وت�ضتند  حدة؛ 

الأ�سر  ثروة  ُخمْي�ض 
المبداأ  مكونات  تحليل  وُي�ضتخدم  الخدمات  على  ويقا�س ح�ضولها  لالأ�ضول  الأ�ضر  ملكية  تقا�س 

درجات  ترتيب  يجري  ذلك  وبعد  الأ�ضرة.  اأفراد  من  فرد  لكل  قيمته  تخ�ض�س  موؤ�ضر،  لح�ضاب 
ت�ضّكل مجموعات  التي  النقاط  عند  التوزيع  م  ويق�ضَّ ترتيبًا �ضعوديًا  اأجمعين  لل�ضكان  الموؤ�ضر 

الخم�س. المائة  في   20 الـ 
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البيانات ب�ساأن  الإ�سافية  والمالحظات  الم�ستخدمة  الرموز 

يتعلق  ما  في  ذاتها  ال�ضنة  من  والن�ضاء  الرجال  من  لكل  ر�ضد  توافر  عدم  اإلى  ت�ضير  )جيم( 

الطاقة. في  المزمن  بالنق�س 
اأعمارهم  تتراوح  الذين  بالأطفال  الر�ضد  يتعلق  الوزن،  ناق�ضي  الأطفال  بن�ضبة  يتعلق  ما  وفي 

بوا�ضطة:  ذلك  اإلى  ُي�ضر  لم  ما  �ضهراً  و59   0 بين 
�ضهراً،   39 – اأ�ضهر   6 )4( �ضهراً،   59 – اأ�ضهر   3 )3( �ضهراً،   71-0 )2( �ضهراً،    59 – اأ�ضهر   6 )1(

�ضهراً.  59-24 )5(

بيانات  الجدول هي  هذا  في  المعرو�ضة  الج�ضمية  الكتلة  بموؤ�ضر  الخا�ضة  الوطنية  والبيانات 
بها  مو�ضى  فا�ضلة  نقاطًا  ت�ضتخدم  اأنها  من  التحقق  تم  وقد  العملية  التجربة  من  م�ضتمدة 

يمكن  ل  المعرو�ضة  البيانات  اأن  بالذكر  الجدير  من  ذلك،  ومع  الج�ضمية.  الكتلة  لموؤ�ضر  دوليًا 
و�ضنة  العمرية،  والنطاقات  العينات،  اأخذ  اإجراءات  تتباين من حيث  لأنها  مبا�ضرًة  مقارنتها 
العالمية، 2010. ال�ضحة  منظمة  راجع  التفا�ضيل،  على  ولالطالع  البيانات.  )�ضنوات( جمع 

البلدان مجموعات ومجاميع 

بجميع  يتعلق  ما  في  البلدان  مركبات مجموعات  المطبوع  هذا  في  الجداول  تت�ضمن 
ُتح�ضب  متو�ضطات مرجحة  عمومًا  تكون  وهذه  لها.  يمكن ح�ضاب مجاميع  التي  الموؤ�ضرات 

يبيَّن مجموع خا�س  ل  عام،  وبوجه  اأدناه.  المو�ضوف  النحو  على  البلدان  لمجموعات 
وتكون  الأقل  على  البلدان  بن�ضف  يتعلق  ما  في  بيانات  تتوافر  عندما  اإل  بلدان  بمجموعة 

الأقل. على  الت�ضنيف  ذلك  في  المتاحين  ال�ضكان  لثلثي  ممثلة  البيانات  هذه 

والإقليمية القطرية  المالحظات 

والأقاليم  النامية  الأقاليم  ت�ضمية  وكذلك  الفرعية،  والإقليمية  الإقليمية  المجموعات  تتبع 
التي حددتها  الإح�ضائي  ال�ضتخدام  لأغرا�س  للمناطق  اأو  للبلدان  المعيارية  الرموز  المتقدمة، 

http://unstats.un.org/ الموقع  في  متوافرة  المتحدة. وهي  بالأمم  الإح�ضاءات  �ضعبة 
unsd/methods/m49/m49regin.htm

البلدان  من  بلد  بكل  يتعلق  ما  في  ذلك  بعد  اأو   1992 �ضنة  من  بيانات  تبيَّن  اأمكن،  وكلما 
لتفيا،  قيرغيز�ضتان،  كازاخ�ضتان،  جورجيا،  ا�ضتونيا،  بيالرو�س،  اأذربيجان،  اأرمينيا،  التالية: 

اأوزبك�ضتان.  اأوكرانيا،  تركمان�ضتان،  طاجيك�ضتان،  الرو�ضي،  التحاد  مولدوفا،  ليتوانيا، 
ال�ضتراكية  الجمهورية  اتحاد  تحت  مبينة  فهي   1992 �ضنة  على  ال�ضابقة  البيانات  اأما 

الجداول(. في  الواردة  القوائم  )في  ال�ضوفياتية 
ذلك. اأمكن  كلما  ولك�ضمبرغ  بلجيكا  من  لكل  منف�ضل  ر�ضد  ويبيَّن 

المتعلقة  البيانات  بال�ضين  المتعلقة  البيانات  ت�ضمل  ذلك،  خالف  اإلى  ُي�ضر  لم  وما 
الخا�ضة  الإدارية  ماكاو  ومنطقة  لل�ضين،  التابعة  الخا�ضة  الإدارية  كونغ  هونغ  بمنطقة 

بالبر  المتعلقة  البيانات  ت�ضمل  ول  لل�ضين.  التابعة  تايوان  ومقاطعة  لل�ضين،  التابعة 
المناطق. هذه  لل�ضين  الرئي�ضي 

من  ت�ضكال  اللذين  البلدين  من  بلد  بكل  يتعلق  ما  في  ذلك  اأمكن  متى  بيانات  وتبيَّن 
على  ال�ضابقة  البيانات  اأما  و�ضلوفاكيا.  الت�ضيكية  الجمهورية  وهما  ال�ضابقة،  ت�ضيكو�ضلوفاكيا 

ت�ضيكو�ضلوفاكيا. م�ضمى  تحت  مبينة  فهي   1993 �ضنة 
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معظم  وفي  اأمكن؛  اإن  حدة،  على  كاًل  واإثيوبيا  باإريتريا  المتعلقة  البيانات  وتبيَّن 

م�ضمى  تحت  وُعر�ضت  واإثيوبيا  باإريتريا  المتعلقة  البيانات  ُجمعت   1992 �ضنة  قبل  الحالت 
ال�ضعبية. الديمقراطية  اإثيوبيا  جمهورية 

اأما  ف�ضاعداً؛   1990 �ضنة  من  اعتباراً  البلد  ذلك  اإلى  باليمن  المتعلقة  البيانات  وت�ضير 
بجمهورية  الخا�ضة  المجّمعة  البيانات  اإلى  ت�ضير  فهي  ال�ضابقة  بال�ضنوات  المتعلقة  البيانات 

ال�ضابقة. اليمنية  العربية  والجمهورية  ال�ضابقة  ال�ضعبية  الديمقراطية  اليمن 
بيوغو�ضالفيا  يتعلق  ما  في   1992 �ضنة  على  ال�ضابقة  بال�ضنوات  المتعلقة  البيانات  وتقّدم 

ويقّدم  الجداول(.  قوائم  في  ال�ضتراكية”  التحادية  يوغو�ضالفيا  )“جمهورية  ال�ضابقة 
من  ت�ضكلت  التي  البلدان  من  بلد  بكل  يتعلق  ما  في   2006 اإلى   1992 ال�ضنوات  من  ر�ضد 

مقدونيا  وجمهورية  وكرواتيا،  والهر�ضك،  البو�ضنة  هي  البلدان  وهذه  ال�ضابقة؛  يوغو�ضالفيا 
حدة  على  ر�ضد  ويقّدم  الأ�ضود.  والجبل  �ضربيا  وكذلك  و�ضلوفينيا،  ال�ضابقة،  اليوغو�ضالفية 

فيه  انف�ضلت  الذين  الوقت  وهو   2006 �ضنة  بعد  الأ�ضود  والجبل  ب�ضربيا  يتعلق  ما  في 
م�ضتقلتين. دولتين  واأ�ضبحتا  الأ�ضود  والجبل  �ضربيا 
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عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

68549.749.649.660.955.349.4	908	0696	713	0815	428	4العالم

4564949.149.270.762.454.7	671	3895	538	9834	299	3بلدان الأقاليم النامية

04350.350.250.172.165.859.9	033	2841	232726	482اأفريقيا

31550.450.450.276.169.362.5	182863	751593	389اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

18750.650.650.485.380.476.2	874327	491219	143اأفريقيا ال�سرقية
51951.951.350.995.792.889 1678 1306 4بوروندي

38461589049.749.849.976.871.771.8جزر	القمر
34062487950.350.250.127.920.211.9جيبوتي
22451.250.883.478.4 2065 3اإريتريا
97650.350.286.182.4 98384 56اإثيوبيا

87850.489.3 37جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية)األف(
86350.250.25084.38177.8 49240 26127 16كينيا

14649.75050.281.574.269.8 12120 60413 8مدغ�شقر
69251.650.650.390.986.780.2 14415 21510 6مالوي

29750.750.150.557.756.757.4 1291 9661موري�شيو�ض
40651.152.351.386.973.861.6 94523 13815 12موزامبيق
50666483751.251.151.346.613.96ريونيون
2775252.151.595.391.781.2 44010 1975 5رواندا
667685505049.4505044.7�شي�شيل

35950.650.550.473.268.662.5 5219 4346 6ال�شومال
79650.250.249.992.588.386.7 95433 65520 12اأوغندا

04050.650.550.185.479.573.6 97245 66129 18جمهورية	تنـزانيا	المتحدة
25750.350.350.160.262.964.3 10813 7749 5زامبيا

64450.350.651.677.668.361.7 71312 28211 7زمبابوي

90850.950.650.47165.256.9	423128	79386	53اأفريقيا الو�سطى
99350.850.750.775.75641.5 53918 85412 7اأنغول

95850.450.35068.154.741.6 05419 08014 9الكاميرون
50650.950.950.966.162.861.1 3354 2693 2جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

50650.850.550.381.278.172.4 12811 6087 4ت�شاد
75950.350.250.152.143.637.9 7823 8152 1الكونغو

82751.150.650.471.371.664.8 92167 17044 27جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
22045269351.450.750.472.361.160.3غينيا	ال�شتوائية

50150.750.55045.324.614 0841 6821غابون
9512816550.55050.366.351.637.6�شان	تومي	وبرين�شيبي

92049.849.749.859.953.648.3	943212	990163	112اأفريقيا ال�سمالية
42349.849.649.556.54433.5 26535 81128 18الجزائر

الجدول	األف	1
مجموع عدد ال�سكان ون�سبة الإناث بين ال�سكان ون�سبة الريفيين بين ال�سكان في 1980 و1995 و2010
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عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

47449.949.649.756.157.257.2 85884 43363 44م�شر
54646.647.648.429.92422.1 8346 0634 3الجماهيرية	العربية	الليبية

3815050.350.958.848.343.3 95132 56726 19المغرب
19249.949.749.68068.754.8 84143 50930 20ال�شودان
37449.349.549.749.438.532.7 93510 4578 6تون�ض

1502595304647.947.222.712.718.1ال�شحراء	الغربية

96850.550.950.755.348.641.2	24057	97247	32اأفريقيا الجنوبية
97851.250.649.983.65138.9 5501 9851بوت�شوانا
08453.953.452.788.58373.1 7262 2961 1لي�شوتو
21251.251.150.774.970.262 6202 0131 1ناميبيا

49250.350.750.751.645.538.3 37550 07541 29جنوب	اأفريقيا
20252.6525182.37774.5 6039691�شوازيلند

06050.15049.972.864.155.4	804306	986208	138اأفريقيا الغربية
21251.650.349.572.763.358 7239 5605 3بنن

28750.550.65091.284.979.6 12716 86210 6بوركينا	فا�شو
28939851354.352.85276.551.338.8الراأ�ض	الأخ�شر

5714848.249.163.158.649.9 98121 41914 8كوت	ديفوار
75150.650.550.471.656.141.9 0851 6161غامبيا
33349.549.449.368.859.948.5 24524 02617 11غانا
32449.849.549.576.470.564.6 47810 6287 4غينيا

64750.650.550.582.470.270 1661 8361غينيا	-	بي�شاو
10250.750.650.364.85038.5 9454 9101 1ليبريا
32349.950.550.681.574.566.7 54913 1839 7مالي

36649.849.749.372.760.258.6 2703 5252 1موريتانيا
89150.250.449.986.684.283.3 30215 9229 5النيجر
25950.350.249.971.461.150.2 449158 523110 74نيجيريا

554606050606075�شانت	هيالنة

86149.450.150.464.260.257.1 66012 6368 5ال�شنغال

83651.451.551.370.965.861.6 9895 2613 3�شيراليون

78050.750.650.575.366.856.6 4326 7854 2توغو

74448.648.748.764.957.450.7	039	5914	322	1283	450	2اآ�سيا با�ستثناء اليابان

34950.850.95757.7	39961	53اآ�سيا الو�سطى
75351.752.444.141.5 92615 15كازاخ�شتان

55050.850.663.763.4 5925 4قيرغيز�شتان
0755050.671.173.5 7757 5طاجيك�شتان
17750.650.754.750.5 1875 4تركمان�شتان
79450.450.361.663.1 91927 22اأوزبك�شتان

الجدول	األف	1	)تابع(
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عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

95648.648.448.27866.253.2	436	2331	286	5811	042	1اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
76348.548.348.18068.354.8 361 5951 217 2201 986ال�شين)األف(

06947.950.352.68.500 2147 0396 5ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
25241254849.251.752.41.600ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

84049.449.248.981.869.956 330 6121 189 1231 963ال�شين،	البر	الرئي�شي
99151.350.950.643.140.936.6 71723 23921 17جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

70149.95050.647.943.242.5 2702 6632 1منغوليا
50149.949.950.543.321.818.1 65148 45944 37جمهورية	كوريا

61650.250.250.274.564.751.8	834589	774479	355اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
19329540746.647.548.439.931.524.3بروني	دار	ال�شالم

05353.751.9519185.877.2 38015 74811 6كمبوديا
51749.949.950.177.964.446.3 501232 582191 146اإندوني�شيا

43650.35050.187.682.666.8 8096 2384 3جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
91449.749.249.25844.327.8 59427 76320 13ماليزيا
49650.650.751.27673.966.1 86450 56143 33ميانمار
61749.649.649.662.54633.6 96593 11269 48الفلبين

83748.949.749.8000 4804 4153 2�شنغافورة
13949.950.550.873.269.766 14068 26460 47تايلند

17149.148.649.183.677.471.9 5818491تيمور	-	لي�شتي
02951.551.350.680.877.871.2 95789 31772 53فييت	نام

1224848.348.676.672.368.1	719	5341	332	6181	949اآ�سيا الجنوبية
11748.148.248.284.380.275.2 08429 94618 13اأفغان�شتان
42548.549.249.485.178.371.9 086164 397128 90بنغالدي�ض

42350970848.249.147.389.879.463.1بوتان
4644848.148.476.973.469.9 214 1481 637953 692الهند

07848.849.149.250.339.830.5 20575 33062 39اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(
15824831447.548.849.477.874.259.6ملديف
85348.749.950.393.989.181.8 62429 05821 15نيبال

75347.448.248.571.968.263 397184 609130 82باك�شتان
4104949.850.881.283.684.9 23320 06018 15�شري	لنكا

70148.848.748.648.637.633.7	591232	155170	102اآ�سيا الغربية
09052.653.433.736.3 2233 3اأرمينيا

93451.151.147.847.8 7848 7اأذربيجان
34757880741.841.742.613.811.611.4البحرين
61173188050.150.151.341.43229.8قبر�ض
21952.55346.147 0694 5جورجيا
4674949.849.434.531.233.6 97131 02420 14العراق

2855050.750.411.49.18.3 3747 7645 3اإ�شرائيل

الجدول	األف	1	)تابع(
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عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

47248.347.748.74021.821.5 3046 2254 2الأردن
05142.739.940.65.21.91.6 7253 3751 1الكويت
25550.450.85126.315.212.8 4914 7853 2لبنان

40948.449.349.137.529.627.9 6174 4762 1الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة)األف(
90547.34143.752.528.328.3 1722 1872 1عمان
50836.23424.610.55.94.2 2295261قطر

2464644.245.334.121.317.9 25526 60418 9المملكة	العربية	ال�شعودية
50549.649.649.553.349.945.1 61022 97114 8الجمهورية	العربية	ال�شورية

70549.549.649.856.237.930.4 20675 16161 46تركيا
70730.933.932.919.321.621.9 4324 0152 1الإمارات	العربية	المتحدة

25650.149.349.483.576.268.2 52324 38115 8اليمن

64750.150.450.635.12720.7	265588	654482	362اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

31150.150.350.548.34133.2	64042	86036	29البحر الكاريبي
7101542.95053.3000اأنغيال

72688951.451.550.665.366.269.7اأنتيغوا	وبربودا
618010750.851.352.349.251.353.3اأروبا

21028134650.550.551.227.119.215.9جزر	البهاما
24925825752.251.951.460.265.559.1بربادو�ض

11182354.55052.281.861.160.9جزر	فرجن	البريطانية
17335752.951.550.9000جزر	كايمان

20449.449.849.931.925.724.3 91011 83510 9كوبا
73696750.750.750.73730.425.4دومينيكا

22549.449.649.848.742.229.5 12410 9278 5الجمهورية	الدومينيكية
8910010451.7515067.46969.2غرينادا

32740546751.151.4522.11.51.7غواديلوب
18850.850.650.679.567.450.4 86110 6917 5هايتي

73050.750.751.153.349.446.3 4662 1332 2جامايكا
32637040651.552.253.220.22.22المارتينيك
1210650505083.39083.3مونتي�شيرات

17419120151.752.453.719127جزر	الأنتيل	الهولندية
99851.351.752.133.112.91.2 7013 1973 3بورتوريكو

43435251.251.251.965.167.467.3�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
11814717450.85151.173.770.771.8�شانت	لو�شيا

100108109525049.57357.452.3�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
3445050.951.489.190.486.1 2651 0821 1ترينيداد	وتوباغو

815335053.351.537.5206.1جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
981071095252.353.220.49.34.6جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

11550.150.450.839.832.928.3	004153	879124	91اأمريكا الو�سطى
14422031349.349.549.550.752.747.3بليز

الجدول	األف	1	)تابع(



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 94
عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

6404949.249.256.944.235.7 4794 3493 2كو�شتاريكا
19450.851.652.955.94638.7 7286 6635 4ال�شلفادور
37749.450.351.362.656.950.5 00714 01610 7غواتيمال
61649.849.95065.157.751.2 5887 6345 3هندورا�ض
64550.250.550.833.726.622.2 650110 87291 68المك�شيك
82249.950.250.550.146.542.7 6595 2504 3نيكاراغوا

50849.249.549.649.64025.2 6733 9512 1بنما

22150.150.450.631.62316.4	621393	915321	240اأمريكا الجنوبية
66650.650.950.917.111.37.6 77240 15434 28الأرجنتين

03150.750.350.154.640.633.5 48410 3567 5بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
42350.150.550.832.622.213.5 692195 618161 121البرازيل

13550.750.650.518.815.611 41017 18114 11�شيلي
30050.250.650.837.929.524.9 45946 89136 26كولومبيا
77549.749.849.95342.233.1 40713 96411 7اإكوادور

223505066.75000جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(
6813923148.548.250.229.425.223.8غيانا	الفرن�شية

77675976150.551.448.669.570.971.6غيانا
46049.649.449.558.347.938.5 8026 1994 3باراغواي

49649.749.849.935.429.728.4 94329 32823 17بيرو
36643652449.549.35045.129.824.4�شورينام

3725151.651.714.69.57.4 2243 9163 2اأوروغواي
04449.449.649.820.813.26 09229 09622 15فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا 
02247.548.749.278.275.976.8	24910	9697	4ونيوزيلندا

33536948.549.149.324.215.17.2�شاموا	الأمريكية
1819205047.45044.442.125جزر	كوك

63476885449.449.249.362.154.646.6فيجي
15121627247.748.148.942.446.348.5بولينيزيا	الفرن�شية

10714618047.747.948.96.58.26.7غوام
557710049.149.45267.363.656كيريبا�ض

51634952.433.328.6جزر	مار�شال
10711148.648.674.877.5ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(

7101057.15050000ناورو
14319325448.348.75042.739.934.6كاليدونيا	الجديدة

32166.75010010050100نيوي
58885052.310.39.1جزر	ماريانا	ال�شمالية

172147.152.429.419بالو
88846.848.749.28785.987.5 7096 1994 3بابوا	غينيا	الجديدة

1551681794948.24878.778.676.5�شاموا
2293625364848.148.189.585.481.3جزر	�شليمان

الجدول	األف	1	)تابع(



الإح�شائي 95الملحق	
عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

21150100100100100100توكيالو
979710449.549.54978.477.375تونغا

89105055.6507555.650توفالو
1171722464748.848.885.579.774.4فانواتو

11141554.55053.3100100100جزر	والي�ض	وفوتونا

22951.751.551.432.127.824.9	237	6801	174	9651	127	1بلدان الأقاليم المتقدمة

81050.750.951.13732.229.5	245152	636147	134اآ�سيا واأوقيانو�سيا
51250.150.350.314.213.910.9 11821 69518 14اأ�شتراليا
99550.85151.340.435.433.2 442126 794125 116اليابان

30350.350.650.616.614.713.2 6854 1473 3نيوزيلندا

76052.151.951.933.22927.4	362732	232727	739اأوروبا

48552.852.653.139.231.831.6	805291	928309	369اأوروبا ال�سرقية
58853.153.532.125.7 2709 10بيالرو�ض
49750.25151.737.932.228.3 3577 8628 8بلغاريا

41151.450.925.426.5 31910 10الجمهورية	الت�شيكية
26051.332.5 15ت�شيكو�شلوفاكيا)األف(

97351.652.252.535.834.831.7 3329 70710 10هنغاريا
03851.351.351.841.938.538.8 59538 57438 35بولندا

57652.252.553.758.8 3393 4جمهورية	مولدوفا
19050.75151.453.94645.4 68121 20122 22رومانيا

36753.153.826.627.2 497140 148الإتحاد	الرو�شي
41251.351.543.443.2 3525 5�شلوفاكيا
43353.653.93331.9 06345 51اأوكرانيا

40753.437.4 265اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية)األف(
جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	

9175154.5 11ال�شتراكية)األف(

90751.151.350.916.81715.6	26098	47993	82اأوروبا ال�سمالية
48150.650.750.416.31512.8 2285 1235 5الدانمرك
33953.653.93030.5 4391 1اإ�شتونيا

43435051.251.25069.869.858جزر	فارو
34651.751.35140.238.636.1 1085 7805 4فنلندا
22826732949.649.848.611.88.27.6اآي�شلندا
58949.750.349.944.742.138.1 6094 4013 3اأيرلندا
24053.953.931.331.8 4922 2لتفيا

25552.953.232.732.8 6303 3ليتوانيا
85550.450.650.329.426.222.4 3594 0864 4النرويج
29350.550.650.316.916.215.3 8279 3108 8ال�شويد

الجدول	األف	1	)تابع(



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 96
عدد ال�سكان

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الريفيين
)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

13051.351.450.912.211.210.1 25862 50858 56المملكة	المتحدة

78051.251.25134.835.332.5	699153	325143	116اأوروبا الجنوبية
16948.449.650.766.261.152 1343 6713 2األبانيا
37658748.647.748.38.16.211.5اأندورا

76051.551.958.951.4 3323 3البو�شنة	والهر�شك
41051.851.845.142.2 6694 4كرواتيا

28293146.448.348.4000جبل	طارق
18350.950.650.442.340.738.6 67211 64310 9اليونان

111000000الكر�شي	الر�شولي
09851.551.651.333.433.131.6 20760 30757 56اإيطاليا
32437841051.250.550.210.295.4مالطة

62650.840.4الجبل	الأ�شود
73251.951.851.657.248.939.3 03810 76610 9البرتغال

21263247.646.246.9197.76.3�شان	مارينو
85650.547.6 9�شربيا)األف(

82850.449 10�شربيا	والجبل	الأ�شود)األف(
02551.451.249.452 9662 1�شلوفينيا
317515150.727.224.122.6 39145 52739 37اإ�شبانيا

0435050.139.732.1 9632 1جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

58851.851.351.127.325.223	598188	500180	170اأوروبا الغربية
38752.751.851.234.634.232.4 9368 5497 7النم�شا
698512.6 10بلجيكا

49351.151.15.23.8 19210 10بلجيكا	–  لك�شمبرغ)األف(
63751.251.451.426.725.122.2 99962 95057 53فرن�شا
05752.451.450.927.226.726.2 62282 28981 78األمانيا

2531365251.652.88483.986.1ليختن�شتاين
49250.417.7لك�شمبرغ
26313353.851.651.5000موناكو
65350.450.650.435.327.217.1 44816 15015 14هولندا
59551.451.251.242.926.426.4 0387 3197 6�شوي�شرا

65950.950.950.626.122.717.9	073351	097300	254اأمريكا ال�سمالية
56616548.249.249.2000برمودا
89050.250.550.524.322.319.4 30233 51629 24كندا

5056574848.249.12419.615.8غرينالند
66650505016.716.716.7�شان	بيير	وميكيلون

6415150.950.626.322.717.7 648317 469270 229الوليات	المتحدة	الأمريكية

الجدول	األف	1	)تابع(



الإح�شائي 97الملحق	
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

العالم

بلدان الأقاليم النامية

اأفريقيا

اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

اأفريقيا ال�سرقية
50.150.246.2......بوروندي

52.252.651......جزر	القمر
............جيبوتي
....اإريتريا
5049.950.5اإثيوبيا

......جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية
50.954.338.951.153.237.6كينيا

51.651.551.8......مدغ�شقر
51.452.148.753.354.542.6مالوي

......49.749.649.9موري�شيو�ض
............موزامبيق
............ريونيون
52.95544.352.353.140.8رواندا
51.750.654.8......�شي�شيل

......50.550.151.2ال�شومال
52.352.551.550.251.142.3اأوغندا

52.453.745.9......جمهورية	تنـزانيا	المتحدة
51.752.450.553.156.847.9زامبيا

......52.353.250.9زمبابوي

اأفريقيا الو�سطى
............اأنغول

53.35647.3......الكاميرون
54.555.253.1......جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

............ت�شاد
............الكونغو

............جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
............غينيا	ال�شتوائية

............غابون
......51.449.552.8�شان	تومي	وبرين�شيبي

49.350.747.1اأفريقيا ال�سمالية
50.750.850.5......الجزائر

الجدول	األف	2
ن�سبة الإناث بين �سكان البلد و�سكان الريف والح�سر الذين تتراوح اأعمارهم بين 15 و49 �سنة، اأحدث ر�سد واأول ر�سد



حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011 98
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

50.551.249.3......م�شر
49.549.949.548.249.547.2الجماهيرية	العربية	الليبية

51.25151.451.852.251المغرب
51.453.745.1......ال�شودان
50.351.848.4......تون�ض

42.445.438.5......ال�شحراء	الغربية

51.751.752.350.153.543.3اأفريقيا الجنوبية
52.450.953.252.552.647.5بوت�شوانا
......50.849.254.9لي�شوتو
51.652.650.148.752.339.2ناميبيا

525450.74955.643.2جنوب	اأفريقيا
............�شوازيلند

اأفريقيا الغربية
5455.751.857.459.155بنن

54.255.949.752.75348.9بوركينا	فا�شو
......51.452.550.6الراأ�ض	الأخ�شر

48.751.743.4......كوت	ديفوار
............غامبيا
......51.351.151.4غانا
............غينيا

............غينيا	-	بي�شاو
52.254.946.3......ليبريا
............مالي

............موريتانيا
......51.351.650النيجر
51.352.645.2......نيجيريا

............�شانت	هيالنة

53.754.45352.65351.8ال�شنغال

............�شيراليون

............توغو

49.549.249.5اآ�سيا با�ستثناء اليابان

50.249.55149.85049.6اآ�سيا الو�سطى
50.648.552.349.848.550.8كازاخ�شتان

50.1495249.849.650.2قيرغيز�شتان
50.150.349.55050.748.8طاجيك�شتان
49.750.548.8......تركمان�شتان
50.250.35049.950.449.2اأوزبك�شتان

الجدول	األف	2	)تابع(



الإح�شائي 99الملحق	
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

49.347.849.9اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
......48.748.648.8ال�شين

............ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
50.748.450.8......ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

............ال�شين،	البر	الرئي�شي
............جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

......50.348.551.4منغوليا
49.146.449.650.350.250.4جمهورية	كوريا

50.249.750.7اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
49.847.850.547.15043.9بروني	دار	ال�شالم

51.150.951.950.550.748.5كمبوديا
50.350.150.552.752.753اإندوني�شيا

......50.450.650جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
......49.248.649.5ماليزيا
............ميانمار
51.350.353.1......الفلبين

............�شنغافورة
50.45051.550.550.550.7تايلند

............تيمور	-	لي�شتي
......50.249.851.2فييت	نام

49.449.947.948.749.444.9اآ�سيا الجنوبية
49.249.348.3......اأفغان�شتان
5051.446.248.449.439.5بنغالدي�ض

......46.147.244.2بوتان
48.248.74748.449.543.9الهند

49.349.249.348.749.747.1اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(
50.850.651.146.546.348.5ملديف
50.951.648.251.551.845.6نيبال

49.650.248.747.748.940.9باك�شتان
50.250.548.648.949.945.4�شري	لنكا

48.948.549.147.248.546اآ�سيا الغربية
50.749.251.650.749.851.1اأرمينيا

50.349.850.750.252.148.9اأذربيجان
43.449.242......البحرين
50.849.251.5525350.4قبر�ض
51.749.753.551.550.452.4جورجيا
49.850.349.649.951.448.3العراق

49.848.749.950.248.650.5اإ�شرائيل

الجدول	األف	2	)تابع(



100حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

48.24848.348.44947.9الأردن
............الكويت
49.55049.2......لبنان

......الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة
......38.540.337.9عمان
............قطر

............المملكة	العربية	ال�شعودية
5050.349.949.550.547.9الجمهورية	العربية	ال�شورية

49.149.948.748.551.442تركيا
22.526.821.8......الإمارات	العربية	المتحدة

............اليمن

50.748.351.850.948.653.3اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

البحر الكاريبي
............اأنغيال

53.552.455......اأنتيغوا	وبربودا
............اأروبا

............جزر	البهاما
............بربادو�ض

............جزر	فرجن	البريطانية
............جزر	كايمان

49.347.749.849.246.750.7كوبا
............دومينيكا

50.449.550.850.748.355.5الجمهورية	الدومينيكية
............غرينادا

............غواديلوب
......51.247.756.6هايتي

51.348.953.353.451.956.2جامايكا
............المارتينيك
............مونتي�شيرات

50.550.851.4......جزر	الأنتيل	الهولندية
52.551.852.9......بورتوريكو

55.154.656.2......�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
......50.95150.6�شانت	لو�شيا

............�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
............ترينيداد	وتوباغو

............جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
49.346.451.5......جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

51.650.252.750.948.454.2اأمريكا الو�سطى
51.450.552.251.546.455.7بليز

الجدول	األف	2	)تابع(



الإح�شائي 101الملحق	
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

51.15051.950.447.753.9كو�شتاريكا
54.153.254.652.149.955.3ال�شلفادور
52.751.953.349.748.252.4غواتيمال
5148.453.251.350.354.2هندورا�ض
52.252.352.251.249.552.7المك�شيك
50.948.652.651.948.656.6نيكاراغوا

49.746.951.649.546.653بنما

50.146.851.150.247.352.2اأمريكا الجنوبية
49.94750.250.345.451.2الأرجنتين

50.146.851.651.250.552بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
50.846.851.650.94952.9البرازيل

49.846.250.351.645.354.1�شيلي
51.54752.75248.355.2كولومبيا
49.848.450.450.849.353.5اإكوادور

42.140.144.2......جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(
............غيانا	الفرن�شية

50.14952.650.549.754.5غيانا
49.446.151.752.150.754.3باراغواي

50.74851.450.550.950بيرو
......49.248.349.6�شورينام

50.343.450.850.741.752.6اأوروغواي
......49.844.750.4فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا ونيوزيلندا
............�شاموا	الأمريكية

............جزر	كوك
48.847.45049.649.849.2فيجي

............بولينيزيا	الفرن�شية
............غوام

5149.952.351.653.247.2كيريبا�ض
............جزر	مار�شال

............ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(
............ناورو

............كاليدونيا	الجديدة
............نيوي

......61.266.360.5جزر	ماريانا	ال�شمالية
............بالو

49.149.845.447.649.239.3بابوا	غينيا	الجديدة
48.648.449.6......�شاموا

48.250.229.9......جزر	�شليمان

الجدول	األف	2	)تابع(



102حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

............توكيالو
......49.549.349.9تونغا

............توفالو
47.34937.6......فانواتو

............جزر	والي�ض	وفوتونا

49.547.950.2بلدان الأقاليم المتقدمة

50.149.350.249.847.950.1اآ�سيا واأوقيانو�سيا
49.848.95048.744.849.5اأ�شتراليا
49.449.549.451.452.450.9اليابان

5149.451.249.346.449.8نيوزيلندا

49.547.750.4اأوروبا

49.747.950.651.551.451.4اأوروبا ال�سرقية
50.24751.152.652.952.2بيالرو�ض
49.246.95049.749.749.6بلغاريا

48.747.849الجمهورية	الت�شيكية
......ت�شيكو�شلوفاكيا

49.447.850.251.651.751.4هنغاريا
49.548.150.452.552.752.4بولندا

50.348.95251.951.352.7جمهورية	مولدوفا
49.246.651.150.65149.8رومانيا

50.648.951.250.248.151الإتحاد	الرو�شي
......49.248.250.1�شلوفاكيا
50.648.751.452.85452اأوكرانيا

......اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية
......جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	ال�شتراكية

49.247.250.149.646.851.7اأوروبا ال�سمالية
50.145.751.5......الدانمرك
50.34851.450.147.451.1اإ�شتونيا

46.445.747.646.444.650.4جزر	فارو
4947.649.550.847.353.3فنلندا
47.843.948.149.247.251.5اآي�شلندا
49.847.95149.845.853.9اأيرلندا
5047.251.450.548.451.3لتفيا

50.247.251.650.748.951.6ليتوانيا
4947.449.549.346.651.4النرويج
49.545.750.7......ال�شويد

......50.449.750.6المملكة	المتحدة

الجدول	األف	2	)تابع(



الإح�شائي 103الملحق	
اأول ر�سداأحدث ر�سد

)2008-1999(
)%(

)1980-1960(
)%(

الح�سرالريفالبلدالح�سرالريفالبلد

اأوروبا الجنوبية
49.547.950.5األبانيا
......50.950.251.7اأندورا

............البو�شنة	والهر�شك
............كرواتيا

......49.647.651.1جبل	طارق
............اليونان

49.145.350.151.452.750.7الكر�شي	الر�شولي
............اإيطاليا
............مالطة

......48.947.448.9الجبل	الأ�شود
......49.847.351.2البرتغال

50.249.651.251.951.254�شان	مارينو
............�شربيا

49.847.751.1�شربيا	والجبل	الأ�شود
......�شلوفينيا
......48.447.948.8اإ�شبانيا

49.44850.15149.852.3جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة
......

اأوروبا الغربية
49.548.350.150.749.651.7النم�شا
......49.548.749.5بلجيكا

............بلجيكا	–  لك�شمبرغ
50.148.250.649.447.650.2فرن�شا
............األمانيا

............ليختن�شتاين
49.848.550.6......لك�شمبرغ
............موناكو
49.54949.849.248.149.6هولندا
49.548.849.749.648.250.7�شوي�شرا

48.947.249.249.84751.2اأمريكا ال�سمالية
............برمودا
50.449.350.749.646.850.8كندا

46.543.247.148.845.451غرينالند
............�شان	بيير	وميكيلون

49.749.149.950.948.851.7الوليات	المتحدة	الأمريكية

الجدول	األف	2	)تابع(



104حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011

عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا
المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

30838.139.640.553.548.742	282	3943	575	9782	894	1العالم

88036.438.339.272.162.852.7	656	7162	000	2802	353	1بلدان الأقاليم النامية

90538.539.541.478.870.962.2	197407	652268	172اأفريقيا

91941.842.443.879.172.765	175346	699227	147اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

68946.247.248.39186.579.2	031152	34197	61اأفريقيا ال�سرقية
26053.252.351.497.897.697.3 9784 9772 1بوروندي

1512503874342.843.793.888.882.8جزر	القمر
13324938142.943.443.391.28779.4جيبوتي
08642.140.983.478.5 2002 1اإريتريا
92943.647.983.373.5 30641 24اإثيوبيا

83341.188.6 14جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية)األف(
88745.746.346.488.182.973.9 13918 71812 6كينيا

06048.648.349.192.785.876.4 96610 8805 3مدغ�شقر
54251.650.249.896.195.194 3026 8764 2مالوي

37048558929.7333727.311.35.5موري�شيو�ض
77851.255.555.89795.594 54710 9517 5موزامبيق
17027036235.343.346.48.30.90.6ريونيون
72252.652.753.19897.396.1 3274 3282 2رواندا
28334046.448.547.592.381.378.9�شي�شيل

7313838.439.290.285.476.7 5653 4372 2ال�شومال
89647.547.747.890.886.277.5 22514 6799 5اأوغندا

33950.249.849.791.889.684 85522 08414 9جمهورية	تنـزانيا	المتحدة
14636.342.943.384.779.768 4815 9853 1زامبيا

55446.846.744.284.578.268.2 8535 7414 2زمبابوي

76742.74241.885.479.970.2	67050	06833	21اأفريقيا الو�سطى
44745.745.647.387.384.480.6 3978 4215 3اأنغول

62243.240.141.786.577.354.1 0867 4025 3الكاميرون
03046.645.844.990.383.970.3 4762 0181 1جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

62325.945.84995.388.376.2 7904 5472 1ت�شاد
52440.342.140.680.563.344.4 0991 7001الكونغو

48843.840.538.583.779.172.6 13725 55817 10جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
8717426833.332.832.593.189.587.4غينيا	ال�شتوائية

30547270844.944.143.973.75026.7غابون
30395733.333.340.48084.669.6�شان	تومي	وبرين�شيبي

الجدول	األف	3
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا ون�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا ون�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 

العامالت في الزراعة في 1980 و1995 و2010



الإح�شائي 105الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

69420.423.928.378.258.542.8	07874	55450	31اأفريقيا ال�سمالية
95021.425.63469.35132.9 01814 5559 4الجزائر
49216.922.125.782.755.339.3 53127 78018 11م�شر

42513.418.324.562.520.98.6 5172 8381الجماهيرية	العربية	الليبية
96321.324.224.872.359.749.1 01511 8489 5المغرب
70826.526.731.388.480.365.1 05613 6019 6ال�شودان
8861923.427.452.737.324.6 8293 8652 1تون�ض

6711227031.333.938.576.257.942.3ال�شحراء	الغربية

37141.243.545.923.214.49.8	32521	75316	10اأفريقيا الجنوبية
33250674138.342.943.674.854.855.1بوت�شوانا
53872089550.751.552.364.157.150.6لي�شوتو
30950776947.245.446.863.747.831.9ناميبيا

48140.342.945.515.88.14.2 22018 35014 9جنوب	اأفريقيا
22437248548.749.549.763.347.831.5�شوازيلند

3843837.739.670.360.250.7	093108	93671	47اأفريقيا الغربية
77833.640.240.868.759.943 2403 1682 1بنن

42546.447.647.192.893.493.3 4217 9894 2بوركينا	فا�شو
901311954038.242.638.92816.9الراأ�ض	الأخ�شر

10630.429.230.57565.945 4078 0965 3كوت	ديفوار
27348380646.245.546.892.990.586.5غامبيا
11649.549.24956.853.449.3 24711 4737 4غانا
96847.546.947.196.490.384.3 5354 2103 2غينيا

33145161339.340.138.297.796.194.4غينيا	-	بي�شاو
50940.439.840.388.980.468.6 7117191ليبريا
5173534.638.492.386.273.6 5083 9632 1مالي

44142.642.543.279.462.462.6 6039131موريتانيا
22833.732.331.397.697.497 0455 9653 1النيجر
14434.433.636.957.439.426.8 16549 35333 23نيجيريا

22250505010000�شانت	هيالنة
62640.140.743.289.98477.2 5915 3823 2ال�شنغال

19752.650.451.18278.872.6 5462 2651 1�شيراليون
71339.838.338.166.962.957.8 6892 0621 1توغو

23936.738.538.47667.557.6	964	1851	533	7711	052	1اآ�سيا با�ستثناء اليابان

09546.7472517.8	05929	21اآ�سيا الو�سطى
42747.649.812.66.8 7738 7كازاخ�شتان

54745.542.623.914.6 8852 1قيرغيز�شتان
89646.746.841.831.1 6782 1طاجيك�شتان
43746.447.139.333.4 6352 1تركمان�شتان

الجدول	األف	3	)تابع(



106حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

78846.246.231.220.2 08812 8اأوزبك�شتان

786434545.577.171.161.8	152855	764737	526اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
03343.245.245.678.273.164 769817 496704 504ال�شين)األف(

75933.83947.41.20.50.1 0863 4153 2ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

ال�شين،	البر	الرئي�شي
97939.741.144.8523723.9 40012 10310 7جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

20446.546.350.23626.617.1 5748621منغوليا
5703739.641.246.914.95.5 12124 59121 14جمهورية	كوريا

12341.241.941.664.257.147.8	405299	907221	147اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
7113119523.935.943.65.900بروني	دار	ال�شالم

0295451.648.38076.469.8 9308 2094 3كمبوديا
90534.937.836.955.853.444.2 276115 18184 55اإندوني�شيا

28149.85050.382.380.277.8 1723 4632 1جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
44534.533.935.849.319.37.5 16712 9848 4ماليزيا
46444.945.246.380.375.870 76929 97222 15ميانمار
96738.437.138.83728.120.9 01939 86128 17الفلبين

63734.638.742.11.30.10 7402 1171 1�شنغافورة
19846.945.546.574.260.847.1 49039 70933 23تايلند

24233246139.73840.694.892.188.2تيمور	-	لي�شتي
54149.349.848.575.37164 37947 09835 24فييت	نام

66026.628.329.681.570.560.4	504699	669496	348اآ�سيا الجنوبية
38424.122.423.48683.982 6209 5485 4اأفغان�شتان
23237.738.240.380.969.957.4 40978 34556 38بنغالدي�ض

14615032625.318.733.197.396.497.2بوتان
32626.828.228.682.671.561.8 665491 177364 259الهند

74619.724.930.25040.133.3 28830 06418 11اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(
467015021.727.1424021.114.3ملديف
93633.740.245.7989897.8 06112 8378 5نيبال

2928.112.220.387.768.756.9 98067 56335 23باك�شتان
26831.33338.25848.641.6 2619 9437 5�شري	لنكا

57521.326.125.772.250.235.8	06580	43157	29اآ�سيا الغربية
57548.450.283 3751 1اأرمينيا

63347.347.933.125.6 2294 3اأذربيجان
1362633841118.321.6000البحرين
28234344631.938.545.736.711.44.9قبر�ض
27847.146.720.511.7 5082 2جورجيا
91812.814.217.5623215.7 0187 0975 3العراق

الجدول	األف	3	)تابع(



الإح�شائي 107الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

93536.243.6473.71.70.8 0392 2712 1اإ�شرائيل
88211.914.117.658.535.622.4 1601 4441الأردن
54114.221.524.7000 4578231الكويت
56319.823.726207.12.2 1901 8571لبنان

5082626.32657.93622.2 4658661الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة)األف(
12317.312.520.425.417.510.5 3417781عمان
1062849769.41311000قطر

5709.911.21625.17.61.8 7529 4155 2المملكة	العربية	ال�شعودية
36513.62221.778.265.856 2407 0204 2الجمهورية	العربية	ال�شورية

94225.828.125.587.979.166.3 51825 29922 15تركيا
9145.111.815.3000 3092 5481الإمارات	العربية	المتحدة

02220.319.825.198.383.261.9 3706 6933 1اليمن

32130.435.641.820.611.27.4	316280	954196	125اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

38035.635.340.824.515.512.2	49618	73314	10البحر الكاريبي
247502542.9000اأنغيال

26273834.63742.122.21012.5اأنتيغوا	وبربودا
22324636.434.443.52518.210اأروبا

8814018643.24548.42.61.60جزر	البهاما
11114415444.147.948.18.24.32.7بربادو�ض

47102542.9400025جزر	فرجن	البريطانية
6132533.338.540502010جزر	كايمان

2393135.439.710.47.45 8535 4954 3كوبا
26272938.53741.420208.3دومينيكا

49127.527.144.811.18.87.3 9254 8342 1الجمهورية	الدومينيكية
32404537.535402514.311.1غرينادا

12618421344.447.350.710.72.30غواديلوب
94044.733.233.16153.944 6923 3442 2هايتي

21846.647.244.418.113.510.9 1771 9511جامايكا
12717018545.749.451.96.93.61المارتينيك
443502533.3000مونتي�شيرات

69829837.745.149000جزر	الأنتيل	الهولندية
51229.637.943.10.40.40.2 2781 9091بورتوريكو

1517234035.339.116.716.711.1�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
39618430.84141.7251611.4�شانت	لو�شيا

32435431.334.940.72013.313.6�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
42851971635.538.944.48.64.52.5ترينيداد	وتوباغو

361433.333.342.90016.7جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
405150504952251611.5جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

الجدول	األف	3	)تابع(



108حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

49530.831.736.518.39.96.1	46264	93946	29اأمريكا الو�سطى
397513117.929.336.614.34.52.1بليز

10927.731.435.24.76.15.5 4112 8491كو�شتاريكا
58733.936.341.18.56.55.3 2012 5922 1ال�شلفادور
36725.623.938.316.914.210 9415 3132 2غواتيمال
78226.732.331.540.322.215.8 9992 1441 1هندورا�ض
52931.332.236.619.29.65.5 20247 31835 22المك�شيك
39533.228.932.215.773.5 5312 0161 1نيكاراغوا

59531.132.937.74.82.81.5 1021 6681بنما

44629.63743.620.811.17.3	358197	282135	85اأمريكا الجنوبية
09428.636.741.83.12.61.9 32019 23114 10الأرجنتين

84932.84245.553.343.337.8 8374 9082 1بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
02629.436.944.226.311.26.1 889101 71070 44البرازيل

3022931.937.16.45.75.1 6327 7565 3�شيلي
9273339.946.62311.57.8 07723 76415 8كولومبيا
32024.933.640.821.814.711.2 2606 5434 2اإكوادور

1120050جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(
29569137.939.346.218.213.67.1غيانا	الفرن�شية

2523013472535.535.411.16.53.3غيانا
35838.439.645.98.66.64.2 0453 2672 1باراغواي

49729.640.144.525.120.917 94815 5979 5بيرو
10614219532.133.136.920.614.911.1�شورينام

65437.841.444.43.83.83.5 5111 2421 1اأوروغواي
78425.431.139.91.91.50.8 33913 8768 4فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا 
41539.344.145.880.573.367	0184	9033	1ونيوزيلندا

11202827.33539.366.742.927.3�شاموا	الأمريكية
67833.342.937.55033.333.3جزر	كوك

20829134821.231.632.827.326.123.7فيجي
568912233.938.239.347.435.325بولينيزيا	الفرن�شية

43678837.237.340.9252013.9غوام
22354836.44043.82521.414.3كيريبا�ض

233139.145.222.214.3جزر	مار�شال
495436.740.722.213.6ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(

35533.34040000ناورو
498110836.7373855.643.331.7كاليدونيا	الجديدة

111000نيوي
264338.544.22015.8جزر	ماريانا	ال�شمالية

81037.54033.325بالو
05443.3484991.586.979 9873 2781 1بابوا	غينيا	الجديدة

الجدول	األف	3	)تابع(



الإح�شائي 109الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

54616533.332.833.8503527.3�شاموا
851442224040.338.785.384.580.2جزر	�شليمان

11000توكيالو
2533412036.443.96033.327.8تونغا

34433.32550000توفالو
548112944.446.946.554.242.130فانواتو

456254033.31005050جزر	والي�ض	وفوتونا

42842.344.34613.46.23	678625	644574	541بلدان الأقاليم المتقدمة

70738.440.842.712.45.72.5	78077	51877	64اآ�سيا واأوقيانو�سيا
31536.742.745.73.93.83.8 06811 7509 6اأ�شتراليا
06738.740.542.113.562.1 88364 43166 56اليابان

325344446.476.85.9 8292 3371 1نيوزيلندا

49243.444.646.617.58.64.1	936363	529341	351اأوروبا

99948.747.548.622.611.75.5	744147	751149	189اأوروبا ال�سرقية
88048.449.19.63.4 0164 5بيالرو�ض
33447.947.946.821.98.72.4 7093 7183 4بلغاريا

24244.344.573.2 1605 5الجمهورية	الت�شيكية
11645.811.8 8ت�شيكو�شلوفاكيا)األف(

31843.443.445.615.28.23.7 1884 0584 5هنغاريا
27545.545.545.731.923.313.5 43817 56817 17بولندا

34348.752.6218.5 9621 1جمهورية	مولدوفا
30746.846.345.745.321.38.7 1229 50812 10رومانيا

21747.849.87.84 46676 72الإتحاد	الرو�شي
75744.744.97.43.4 4812 2�شلوفاكيا
3265049.712.65.7 20223 25اأوكرانيا

45949.720.3 137اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية)األف(
جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	

32445.832.2 6ال�شتراكية)األف(

42040.64546.62.72.41.4	41351	44546	40اأوروبا ال�سمالية
91444.945.347.22.82.41.3 8222 6662 2الدانمرك
71368848.250.794.6اإ�شتونيا

22222640.940.946.2000جزر	فارو
72446.247.548.310.35.12.7 4902 4682 2فنلندا
12115319544.647.146.23.74.22.2اآي�شلندا
32827.837.743.66.12.51.1 4662 2461 1اأيرلندا
21948.148.59.84.7 2071 1لتفيا

54447.749.89.83.6 7901 1ليتوانيا

الجدول	األف	3	)تابع(



110حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة الإناث
)%	من	المجموع(

ن�سبة الن�ساء الن�سطات اقت�ساديًا 
العامالت في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

61641.445.847.763.62.8 2342 0062 2النرويج
02945.147.447.63.72.41.7 5555 4374 4ال�شويد

13739.444.346.11.410.8 96132 47928 27المملكة	المتحدة

67732.8394321.812.86.5	05071	18661	46اأوروبا الجنوبية
45043.140.842.862.455.842.3 3081 2961 1األبانيا
16284131.335.741.520105.9اأندورا

87646.146.610.63 6361 1البو�شنة	والهر�شك
93843.445.110.32.9 1041 2كرواتيا

12121533.333.34025250جبل	طارق
21833.836.741.242.324.915.3 5375 8814 3اليونان

000الكر�شي	الر�شولي
77533.736.842.114.57.23.5 05825 13423 22اإيطاليا
12014017223.326.434.33.600مالطة

30544.910.9الجبل	الأ�شود
69639.644.646.933.618.712.3 8805 4674 4البرتغال

9111533.336.44033.300�شان	مارينو
80644.710.9 4�شربيا)األف(

8934525.4 4�شربيا	والجبل	الأ�شود)األف(
0254646.13.70.6 9491�شلوفينيا
43928.337.742.818.28.23.9 68822 25116 14اإ�شبانيا

80690637.239.416.76.2جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

39638.243.146.17.33.31.5	72992	14784	75اأوروبا الغربية
29538.44346.112.273.3 8454 2443 3النم�شا
71345.40.9 4بلجيكا

33735.841.12.11.5 0404 4بلجيكا	–  لك�شمبرغ)األف(
2324044.946.97.43.41.4 38228 00125 24فرن�شا
91438.442.545.68.131.3 75441 41539 35األمانيا

11151836.44044.4000ليختن�شتاين
22844.71لك�شمبرغ
11141636.442.943.8000موناكو
71331.241.345.932.92 4548 3887 5هولندا
26736.543.346.64.43.93 9284 0373 3�شوي�شرا

22941.245.446.22.11.31	962184	597154	125اأمريكا ال�سمالية
28323439.343.844.1000برمودا
32039.74547.56.12.31.9 02319 10215 12كندا

2529304044.846.7000غرينالند
33333.333.333.3000�شان	بيير	وميكيلون

84241.445.4461.61.20.9 875164 439139 113الوليات	المتحدة	الأمريكية

الجدول	األف	3	)تابع(



الإح�شائي 111الملحق	

عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا
المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

30850.446.139.940.441.942.7	282	3943	575	9782	894	1العالم

88065.357.248.240.142.142.9	656	7162	000	2802	353	1بلدان الأقاليم النامية

90568.460.353.144.346.448.5	197407	652268	172اأفريقيا

91971.965.458.44647.148.7	175346	699227	147اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

68984.780.674.549.650.651.3	031152	34197	61اأفريقيا ال�سرقية
26093.291.489.255.955.956 9784 9772 1بوروندي

15125038780.875.669.55050.352جزر	القمر
13324938184.279.97446.447.246.5جيبوتي
08678.773.744.643.6 2002 1اإريتريا
92984.477.34345.5 30641 24اإثيوبيا

83388.941 14جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية)األف(
88782.277.670.64949.548.6 13918 71812 6كينيا

06082.376.970.154.753.953.5 96610 8805 3مدغ�شقر
54287.485.179.156.756.159.2 3026 8764 2مالوي

37048558927.3148.129.726.525موري�شيو�ض
77884.883.680.558.663.465.2 54710 9517 5موزامبيق
17027036228.24.81.410.47.720ريونيون
72293.191.589.455.356.157 3274 3282 2رواندا
28334085.781.872.55048.151.7�شي�شيل

73177.272.365.644.445.345.9 5653 4372 2ال�شومال
89687.182.474.849.549.949.5 22514 6799 5اأوغندا

33985.882.675.953.754.155 85522 08414 9جمهورية	تنـزانيا	المتحدة
14674.771.863.341.247.646.5 4815 9853 1زامبيا

554736656.554.355.353.3 8535 7414 2زمبابوي

76773.96757.749.450.150.8	67050	06833	21اأفريقيا الو�سطى
44776.17369.352.452.655 3978 4215 3اأنغول

62274.565.347.750.147.447.3 0867 4025 3الكاميرون
03084.576.663.349.850.249.9 4762 0181 1جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

62385.679.765.728.950.856.9 7904 5472 1ت�شاد
52457.344.43256.66056.5 0991 7001الكونغو

48871.564.857.351.349.548.8 13725 55817 10جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
871742687771.864.940.340.843.7غينيا	ال�شتوائية

30547270865.644.525.750.549.545.6غابون
3039577064.156.138.14450�شان	تومي	وبرين�شيبي

الجدول	األف	4
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا ون�سبة ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا العاملين في الزراعة ون�سبة الإناث بين 

ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا العاملين في الزراعة في 1980 و1995 و2010



112حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

69453.137.828.330.13742.8	07874	55450	31اأفريقيا ال�سمالية
95035.925.921.241.550.452.7 01814 5559 4الجزائر
49253.83525.125.934.940.3 53127 78018 11م�شر

42522.47.6337.25069.9 5172 8381الجماهيرية	العربية	الليبية
9635337.125.52938.947.7 01511 8489 5المغرب
70872.165.151.532.532.939.5 05613 6019 6ال�شودان
8863725.420.527.134.432.8 8293 8652 1تون�ض

6711227056.741.130.442.147.853.7ال�شحراء	الغربية

37121.815.310.643.840.942.5	32521	75316	10اأفريقيا الجنوبية
33250674161.444.942.246.652.456.9بوت�شوانا
53872089545.243.239.37268.267.3لي�شوتو
30950776957.345.433.652.547.844.6ناميبيا

48117.211.16.537.131.129.6 22018 35014 9جنوب	اأفريقيا
22437248552.73928.958.560.754.3�شوازيلند

38465.755.646.440.740.943.3	093108	93671	47اأفريقيا الغربية
7786758.744.334.541.139.6 2403 1682 1بنن

42592.292.392.146.748.147.7 4217 9894 2بوركينا	فا�شو
9013119536.726.716.942.44042.4الراأ�ض	الأخ�شر

10664.654.137.935.335.636.2 4078 0965 3كوت	ديفوار
27348380684.680.575.950.651.253.3غامبيا
11661.658.254.545.645.144.3 24711 4737 4غانا
96890.985.679.850.449.549.7 5354 2103 2غينيا

33145161387.38479.343.945.945.5غينيا	-	بي�شاو
50976.870.162.146.745.644.5 7117191ليبريا
51788.38374.936.635.937.7 5083 9632 1مالي

44171.153.950.247.649.253.9 6039131موريتانيا
22890.287.282.936.536.136.6 0455 9653 1النيجر
14453.93824.936.634.839.7 16549 35333 23نيجيريا

22250505010000�شانت	هيالنة
62680.47570.244.945.547.4 5915 3823 2ال�شنغال

1977367.960.15958.561.7 5462 2651 1�شيراليون
71368.762.753.438.838.441.3 6892 0621 1توغو

23968.661.15240.742.542.6	964	1851	533	7711	052	1اآ�سيا با�ستثناء اليابان

09527.620.542.441	05929	21اآ�سيا الو�سطى
42719.713.830.424.4 7738 7كازاخ�شتان

54728.920.837.729.8 8852 1قيرغيز�شتان
89637.427.452.253 6782 1طاجيك�شتان
43735.429.751.653 6352 1تركمان�شتان

الجدول	األف	4	)تابع(



الإح�شائي 113الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

78831.221.446.243.5 08812 8اأوزبك�شتان

78672.467.258.645.847.647.9	152855	764737	526اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
03373.969.460.845.847.747.9 769817 496704 504ال�شين)األف(

7591.30.60.231.331.625 0863 4153 2ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
..................ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

..................ال�شين،	البر	الرئي�شي
97944.233.823.346.74546 40012 10310 7جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

20439.72817.942.14447.9 5748621منغوليا
57036.913.55.247.143.843.8 12124 59121 14جمهورية	كوريا

12363.25646.841.942.742.5	405299	907221	147اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
711311955.61.50.52500بروني	دار	ال�شالم

02975.571.965.957.354.951.2 9308 2094 3كمبوديا
90557.851.741.433.73939.3 276115 18184 55اإندوني�شيا

28179.877.574.951.351.852.3 1723 4632 1جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
44540.922.812.741.728.621 16712 9848 4ماليزيا
46475.971.967.147.547.648.3 76929 97222 15ميانمار
96751.542.633.727.624.524 01939 86128 17الفلبين

6371.50.20.129.4250 7402 1171 1�شنغافورة
19870.960.348.549.145.945 49039 70933 23تايلند

24233246183.981.979.644.842.645تيمور	-	لي�شتي
54173.269.463.250.75149.1 37947 09835 24فييت	نام

66067.259.351.132.333.634.9	504699	669496	348اآ�سيا الجنوبية
38470.465.859.729.428.532.1 6209 5485 4اأفغان�شتان
23271.959.945.442.444.551 40978 34556 38بنغالدي�ض

14615032693.892.792.926.319.434.7بوتان
32668.261.454.432.432.832.4 665491 177364 259الهند

7463929.421.625.233.946.4 28830 06418 11اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(
467015052.228.614.716.72040.9ملديف
93693.493.492.935.442.248.1 06112 8378 5نيبال

29258.545.73912.218.429.6 98067 56335 23باك�شتان
26852.24742.534.834.237.4 2619 9437 5�شري	لنكا

5754430.419.2354347.9	06580	43157	29اآ�سيا الغربية
57514.99.425.916.2 3751 1اأرمينيا

6332922.853.853.9 2294 3اأذربيجان
1362633843.71.50.5000البحرين
28234344625.510.85.445.840.541.7قبر�ض
27822.815.142.336.2 5082 2جورجيا
91826.611.95.529.738.250.3 0187 0975 3العراق

الجدول	األف	4	)تابع(



114حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

9356.13.21.722.122.721.6 0392 2712 1اإ�شرائيل
88216.711.36.341.944.362.2 1601 4441الأردن
54121.21000 4578231الكويت
563145.11.828.332.832.1 1901 8571لبنان

50823.214.8864.864.172.5 4658661الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة)األف(
12347.240.628.59.35.47.5 3417781عمان
1062849762.81.80.7000قطر

5704314.15.15.865.7 7529 4155 2المملكة	العربية	ال�شعودية
36533.628.52031.750.760.7 2407 0204 2الجمهورية	العربية	ال�شورية

94256.246.232.340.448.252.3 51825 29922 15تركيا
9144.66.33.1000 3092 5481الإمارات	العربية	المتحدة

02267.952.438.829.331.440.1 3706 6933 1اليمن

32133.62214.818.618.120.9	316280	954196	125اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

38033.625.320.42621.624.5	49618	73314	10البحر الكاريبي
247502514.3000اأنغيال

26273834.625.921.122.214.325اأنتيغوا	وبربودا
22324631.82519.628.62522.2اأروبا

881401865.74.32.72016.70جزر	البهاما
1111441549.95.62.636.437.550بربادو�ض

47102528.6200050جزر	فرجن	البريطانية
6132533.323.1205033.320جزر	كايمان

23923.716.411.113.516.117.9 8535 4954 3كوبا
26272934.625.920.722.228.616.7دومينيكا

49131.720.810.59.611.531.2 9254 8342 1الجمهورية	الدومينيكية
32404534.4252027.32022.2غرينادا

12618421318.34.31.426.1250غواديلوب
94070.967.158.838.426.724.8 6923 3442 2هايتي

21831.122.517.52728.327.7 1771 9511جامايكا
12717018512.65.32.22533.325المارتينيك
443252533.3000مونتي�شيرات

......698298000جزر	الأنتيل	الهولندية
5125.93.11.11.95.15.9 2781 9091بورتوريكو

15172333.323.521.7202520�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
39618433.324.620.223.126.723.5�شانت	لو�شيا

32435434.425.620.418.218.227.3�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
42851971610.79.66.628.31817ترينيداد	وتوباغو

361433.333.321.40033.3جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
40515032.523.51838.533.333.3جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

49537.526.818.61511.711.9	46264	93946	29اأمريكا الو�سطى

الجدول	األف	4	)تابع(



الإح�شائي 115الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

39751314129.323.76.34.53.2بليز
10932.422.515.248.512.8 4112 8491كو�شتاريكا
58739.831.622.77.37.59.6 2012 5922 1ال�شلفادور
36752.350.438.48.36.810 9415 3132 2غواتيمال
78256.835.92418.919.920.7 9992 1441 1هندورا�ض
52935.324.416.21712.712.3 20247 31835 22المك�شيك
39537.725.414.713.887.6 5312 0161 1نيكاراغوا

59528.623.415.55.23.93.6 1021 6681بنما

44632.3201319.120.524.6	358197	282135	85اأمريكا الجنوبية
09412.810.27.46.99.310.7 32019 23114 10الأرجنتين

84952.845.341.13340.141.8 8374 9082 1بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
02636.519.51121.221.224.5 889101 71070 44البرازيل

30220.417.213.29.210.614.2 6327 7565 3�شيلي
92738.922.914.819.519.924.8 07723 76415 8كولومبيا
32038.72818.51417.624.8 2606 5434 2اإكوادور

112000جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(
2956913119.613.222.227.325غيانا	الفرن�شية

25230134726.619.314.710.412.17.8غيانا
3583932.124.88.58.17.7 0453 2672 1باراغواي

49739.13124.2192731.3 94815 5979 5بيرو
10614219523.619.716.9282524.2�شورينام

65415.413.311.29.411.914 5111 2421 1اأوروغواي
78414.810.15.33.34.66.4 33913 8768 4فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا 
41572.165.85943.849.152	0184	9033	1ونيوزيلندا

11202845.54028.64037.537.5�شاموا	الأمريكية
6785042.92533.333.350جزر	كوك

20829134846.241.235.912.52021.6فيجي
568912248.238.22733.335.336.4بولينيزيا	الفرن�شية

43678837.229.922.7252525غوام
22354836.428.622.9253027.3كيريبا�ض

233130.422.628.628.6جزر	مار�شال
495428.622.228.625ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(

35533.32020000ناورو
49811084939.530.641.740.639.4كاليدونيا	الجديدة

111100000نيوي
264330.823.32530جزر	ماريانا	ال�شمالية

81025205050بالو
05482.777.969.447.953.555.8 9873 2781 1بابوا	غينيا	الجديدة

54616548.139.327.734.629.233.3�شاموا

الجدول	األف	4	)تابع(



116حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

8514422277.673.667.643.946.246جزر	�شليمان
11000توكيالو

2533414839.426.82530.845.5تونغا
34433.32525000توفالو
54811295040.730.248.148.546.2فانواتو

456504033.3505050جزر	والي�ض	وفوتونا

42813.17.54.243.436.932.7	678625	644574	541بلدان الأقاليم المتقدمة

70710.55.52.645.442.740.8	78077	51877	64اآ�سيا واأوقيانو�سيا
3156.553.922.132.844.9 06811 7509 6اأ�شتراليا
067115.42.247.644.540.3 88364 43166 56اليابان

32511.29.67.921.331.334.8 8292 3371 1نيوزيلندا

49216.910.25.944.937.532.4	936363	529341	351اأوروبا

9992315.19.447.836.928.5	744147	751149	189اأوروبا ال�سرقية
88016.28.928.818.7 0164 5بيالرو�ض
33420.39.83.751.942.730.6 7093 7183 4بلغاريا

2429.76.232.123.1 1605 5الجمهورية	الت�شيكية
11613.340.7 8ت�شيكو�شلوفاكيا)األف(

31818.412.87.435.927.722.7 1884 0584 5هنغاريا
27529.824.51748.743.436.2 43817 56817 17بولندا

34327.514.937.230 9621 1جمهورية	مولدوفا
3073519.29.260.651.443.2 1229 50812 10رومانيا

21712.1831.124.7 46676 72الإتحاد	الرو�شي
75710.67.131.221.5 4812 2�شلوفاكيا
32616.910.337.427.4 20223 25اأوكرانيا

45921.846.2 137اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية)األف(
جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	

32427.553.5 6ال�شتراكية)األف(

4204.642.523.726.325.4	41351	44546	40اأوروبا ال�سمالية
9146.94.62.518.523.724.3 8222 6662 2الدانمرك
71368812.98.933.726.2اإ�شتونيا

2222264.54.53.8000جزر	فارو
72412.16.83.639.335.336.1 4902 4682 2فنلندا
1211531959.99.26.216.721.416.7اآي�شلندا
32818.611.56.69.18.37.2 4662 2461 1اأيرلندا
21913.89.234.125 2071 1لتفيا

54415.183122.6 7901 1ليتوانيا
6168.25.33.430.331.139.8 2342 0062 2النرويج

الجدول	األف	4	)تابع(



الإح�شائي 117الملحق	
عدد ال�سكان الن�سطين اقت�ساديًا

المجموع
)بالآلف(

ن�سبة العاملين في الزراعة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الإناث بين ال�سكان الن�سطين 
اقت�ساديًا العاملين في الزراعة

)%	من	المجموع(

198019952010198019952010198019952010

0296.13.72.327.33036 5555 4374 4ال�شويد
1372.621.520.621.724.9 96132 47928 27المملكة	المتحدة

67718.611.86.238.542.445	05071	18661	46اأوروبا الجنوبية
45057.651.541.846.644.343.2 3081 2961 1األبانيا
16284118.810.74.933.333.350اأندورا

8768.12.360.659.1 6361 1البو�شنة	والهر�شك
93811.74.438.129.4 1041 2كرواتيا

12121516.78.36.7501000جبل	طارق
21832.119.71244.646.552.6 5375 8814 3اليونان

---الكر�شي	الر�شولي
77512.66.83.338.538.945.2 05825 13423 22اإيطاليا
1201401728.32.11.21000مالطة

30512.838.5الجبل	الأ�شود
69626.115.29.150.954.963.7 8805 4674 4البرتغال

9111522.29.16.75000�شان	مارينو
80612.838.1 4�شربيا)األف(

89324.546.5 4�شربيا	والجبل	الأ�شود)األف(
0253.40.75042.9 9491�شلوفينيا
43918.49.34.42833.237.7 68822 25116 14اإ�شبانيا

80690616.77.53732.4جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

3967.13.71.938.93836.8	72992	14784	75اأوروبا الغربية
2959.86.33.447.647.545.8 8454 2443 3النم�شا
7131.332.2 4بلجيكا

33732.224.628.1 0404 4بلجيكا	–  لك�شمبرغ)األف(
2328.34.3235.735.633.6 38228 00125 24فرن�شا
9146.93.21.644.940.936.8 75441 41539 35األمانيا

1115189.16.7000ليختن�شتاين
2281.333.3لك�شمبرغ
1114169.17.1000موناكو
7135.63.92.516.730.936.4 4548 3887 5هولندا
2676.24.83.226.135.843.4 9284 0373 3�شوي�شرا

2293.82.51.622.524.428.9	962184	597154	125اأمريكا ال�سمالية
2832343.63.12.9000برمودا
3206.72.81.736.237.152.6 02319 10215 12كندا

..25293043.4000غرينالند
......333000�شان	بيير	وميكيلون

8423.52.41.619.722.825.9 875164 439139 113الوليات	المتحدة	الأمريكية

الجدول	األف	4	)تابع(



118حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011

اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث
)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

العالم

بلدان الأقاليم النامية

25.5اأفريقيا

26.2اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

29.9اأفريقيا ال�سرقية
........بوروندي

46432.6 52..31.9جزر	القمر
........جيبوتي
....43.225.9اإريتريا
44218.7 507 20.121.311اإثيوبيا

........جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية
....33.835.3كينيا

49215.3 428 20.620.82مدغ�شقر
41632.1 561 26.326.11مالوي

........موري�شيو�ض
19523.1 064 26.328.23موزامبيق
........ريونيون
....3420.8رواندا
........�شي�شيل

........ال�شومال
72116.3 704 29.323.81اأوغندا

83719.7 901 2517.24جمهورية	تنـزانيا	المتحدة)باء(
78319.2 305 25.418.71زامبيا

....42.639.4زمبابوي

21.6اأفريقيا الو�سطى
......21.8اأنغول

....22.916.8الكاميرون
......18.8جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

....19.121.5ت�شاد
......23.4الكونغو

6008.9 479 4..20جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
........غينيا	ال�شتوائية

......25.4غابون
........�شان	تومي	وبرين�شيبي

الجدول	األف	5
ن�سبة الأ�سر في المناطق الريفية التي تعيلها اإناث، اأحدث ر�سد واأول ر�سد، ومجموع اأ�سحاب الحيازات الزراعية 

ون�سبة الإناث بين اأ�سحاب الحيازات الزراعية، اأحدث ر�سد



الإح�شائي 119الملحق	
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

اأفريقيا ال�سمالية
7994.1 023 1....الجزائر
3195.2 537 1210.94م�شر

........الجماهيرية	العربية	الليبية
8444.4 492 1213.31المغرب
........ال�شودان
........تون�ض

........ال�شحراء	الغربية

46.5اأفريقيا الجنوبية
26433.9 51....بوت�شوانا
79530.8 337..36.3لي�شوتو
....47.430.6ناميبيا

......50جنوب	اأفريقيا
......52.1�شوازيلند

19.214.6اأفريقيا الغربية
....21.114.2بنن

6388.4 7.55886بوركينا	فا�شو
45050.5 44....الراأ�ض	الأخ�شر

66710.1 117 13.313.21كوت	ديفوار
1408.3 69....غامبيا
....30.834.6غانا
4545.7 15.810.8840غينيا

........غينيا	-	بي�شاو
....26.628.8ليبريا
1943.1 11.57805مالي

......31.7موريتانيا
....18.88.5النيجر

....18.612.9نيجيريا

........�شانت	هيالنة
0369.1 10.710.5437ال�شنغال

......20.7�شيراليون
......22.1توغو

اآ�سيا با�ستثناء اليابان

17.6اآ�سيا الو�سطى
....2223.4كازاخ�شتان

90112.3 246..18قيرغيز�شتان)2(
........طاجيك�شتان

الجدول	األف	5	)تابع(



120حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

......18.6تركمان�شتان
......11.6اأوزبك�شتان

........اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
........ال�شين

........ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
........ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

........ال�شين،	البر	الرئي�شي
........جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية

........منغوليا
........جمهورية	كوريا

83013.3	581	35اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
........بروني	دار	ال�شالم

....2325كمبوديا
7468.8 331 12.312.820اإندوني�شيا)باء(

9009.1 667....جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
30713.1 500....ماليزيا)باء(

76915 464 3....ميانمار
31710.8 768 14.412.14الفلبين

........�شنغافورة
77427.4 787 5....تايلند

........تيمور	-	لي�شتي
0178.8 22.420.761فييت	نام)3(	)باء(	

اآ�سيا الجنوبية
........اأفغان�شتان

....13.28.7بنغالدي�ض)4()5(
........بوتان

00010.9 621 14.99.1119الهند)6(
........اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(

........ملديف
1398.1 364 2412.43نيبال

....116.8باك�شتان
........�شري	لنكا

اآ�سيا الغربية
....33.125.1اأرمينيا

......24.4اأذربيجان
........البحرين
75225.5 44....قبر�ض
95029.1 728....جورجيا

الجدول	األف	5	)تابع(



الإح�شائي 121الملحق	
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

........العراق
........اإ�شرائيل
5853 10.9991الأردن
........الكويت
2647.1 194....لبنان)2(

........الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة
........عمان
........قطر

2670.8 242....المملكة	العربية	ال�شعودية
........الجمهورية	العربية	ال�شورية

....9.18.6تركيا
........الإمارات	العربية	المتحدة

....9.512.8اليمن

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

البحر الكاريبي
........اأنغيال

........اأنتيغوا	وبربودا
........اأروبا

........جزر	البهاما
........بربادو�ض

........جزر	فرجن	البريطانية
........جزر	كايمان

........كوبا
........دومينيكا

10410.2 29.718243الجمهورية	الدومينيكية)باء(
........غرينادا

........غواديلوب
....38.632.9هايتي

16919.3 182....جامايكا)باء(
........المارتينيك
........مونتي�شيرات

........جزر	الأنتيل	الهولندية
6598.8 17....بورتوريكو

04627.9 3....�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
........�شانت	لو�شيا

........�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
05114.7 19....ترينيداد	وتوباغو

........جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
........جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

الجدول	األف	5	)تابع(



122حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

اأمريكا الو�سطى
6978.1 9....بليز)باء(

........كو�شتاريكا
........ال�شلفادور
1627.8 16.118819غواتيمال
......20.2هندورا�ض
........المك�شيك
90918.1 19.320196نيكاراغوا

46429.3 232....بنما)باء(

اأمريكا الجنوبية
42318.2 202....الأرجنتين	)باء(

....17.117.3بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
....13.716.8البرازيل)1(
78729.9 268....�شيلي	)باء(
....21.716.7كولومبيا
88225.4 842....اإكوادور

........جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(
........غيانا	الفرن�شية

........غيانا
......13.4باراغواي
64020.4 750 16.313.31بيرو	)باء(
........�شورينام

30218.1 49....اأوروغواي	)باء(
........فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا ونيوزيلندا
09420.6 7....�شاموا	الأمريكية

........جزر	كوك
........فيجي

........بولينيزيا	الفرن�شية
........غوام

........كيريبا�ض
........جزر	مار�شال

........ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(
........ناورو

........كاليدونيا	الجديدة
........نيوي

2149.3....جزر	ماريانا	ال�شمالية
........بالو

........بابوا	غينيا	الجديدة
7781.7 14....�شاموا

الجدول	األف	5	)تابع(



الإح�شائي 123الملحق	
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

........جزر	�شليمان
........توكيالو

........تونغا
........توفالو
........فانواتو

........جزر	والي�ض	وفوتونا

بلدان الأقاليم المتقدمة

اآ�سيا واأوقيانو�سيا
........اأ�شتراليا
........اليابان

........نيوزيلندا

اأوروبا

اأوروبا ال�سرقية
........بيالرو�ض
........بلغاريا

........الجمهورية	الت�شيكية
........ت�شيكو�شلوفاكيا

53423.9 958....هنغاريا
........بولندا

......30.8جمهورية	مولدوفا
........رومانيا

........الإتحاد	الرو�شي
........�شلوفاكيا
......47.9اأوكرانيا

........اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية
........جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	ال�شتراكية

64912	703اأوروبا ال�سمالية
3108.7 57....الدانمرك)7(

........اإ�شتونيا
........جزر	فارو
74010.8 75....فنلندا)7(

........اآي�شلندا)7(
34010.7 141....اأيرلندا)7(

........لتفيا
........ليتوانيا

95912.9 69....النرويج)7(
91010 75....ال�شويد)7(

الجدول	األف	5	)تابع(



124حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
اأ�سحاب الحيازات الزراعيةن�سبة الأ�سر الريفية التي تعيلها اإناث

)%	من	المجموع()بالآلف()%(

ن�سبة الإناثالمجموعاأول ر�سداأحدث ر�سد

39018.8 283....المملكة	المتحدة	)باء(

اأوروبا الجنوبية
........األبانيا
........اأندورا

........البو�شنة	والهر�شك
........كرواتيا

........جبل	طارق
53025.1 816....اليونان)7(

........الكر�شي	الر�شولي
51032.2 663 1....اإيطاليا	)باء(

........مالطة
........الجبل	الأ�شود

30823.2 409....البرتغال)7(
........�شان	مارينو

89118.1 778....�شربيا
........�شربيا	والجبل	الأ�شود

........�شلوفينيا
06028.8 988....اإ�شبانيا	)باء(

........جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

73017.3	219	1اأوروبا الغربية
91029.5 194....النم�شا)7(
28015 59....بلجيكا)7(

........بلجيكا	–  لك�شمبرغ
63023.1 427....فرن�شا	)باء(
0608.8 440....األمانيا)7(

........ليختن�شتاين
75019.6 2....لك�شمبرغ)7(

........موناكو
1007.8 95....هولندا)7(
........�شوي�شرا

اأمريكا ال�سمالية
........برمودا
........كندا

........غرينالند
........�شان	بيير	وميكيلون

........الوليات	المتحدة	الأمريكية

الجدول	األف	5	)تابع(



الإح�شائي 125الملحق	

ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 
يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة

)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

العالم

1817.31419.6بلدان الأقاليم النامية

12.520.619.214.520.827.813.5اأفريقيا

1323.121.616.82428.815.3اأفريقيا جنوب ال�سحراء الكبرى

14.527.625.319.327.332.315.5اأفريقيا ال�سرقية
....2241........بوروندي

........2821..10.3جزر	القمر
....34333042....جيبوتي)1(

413929454920..37.3اإريتريا
26.536.7393823404329اإثيوبيا)جيم(

................جمهورية	اإثيوبيا	الديمقراطية	ال�شعبية
....23192313..12.3كينيا)1(

413835414629..19.2مدغ�شقر
201916202314..9.2مالوي

................موري�شيو�ض
20151319237..8.6موزامبيق
................ريونيون
232216243110..9.8رواندا
................�شي�شيل

373423434816....ال�شومال
212014212511..12.1اأوغندا

222217232512..10.4جمهورية	تنـزانيا	المتحدة
211817202114..9.6زامبيا

9.215.517161118219زمبابوي)جيم(

13.423.321.218.225.429.814.5اأفريقيا الو�سطى
....32293032....اأنغول

21171126356..6.7الكاميرون
312626303022..15.3جمهورية	اأفريقيا	الو�شطى

373730384829..20.3ت�شاد
15141018195..13.2الكونغو

333024363420..18.5جمهورية	الكونغو	الديمقراطية
....19181521....غينيا	ال�شتوائية

....13111017..6.6غابون
99811135....�شان	تومي	وبرين�شيبي

الجدول	األف	6	
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة )نق�ض الطاقة المزمن – موؤ�سر 

الكتلة الج�سمية يقل عن 18.5( ح�سب الجن�ض ون�سبة الأطفال ناق�سي الوزن ح�سب الجن�ض 
والإقامة وخمْي�ض ثروة الأ�سر، اأحدث ر�سد



126حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

10.39.75.3816.88اأفريقيا ال�سمالية
443453....الجزائر
1.63.2877897م�شر

....5446....الجماهيرية	العربية	الليبية
7.35.71010714174المغرب	)جيم(

3618....3230....ال�شودان
........33....تون�ض

................ال�شحراء	الغربية

7.814.414.21215.2اأفريقيا الجنوبية
....13131214....بوت�شوانا
192116202711..5.7لي�شوتو
21211525279..15.9ناميبيا

....6.212.513111211جنوب	اأفريقيا
3.210.1655684�شوازيلند

12.927.125.817.728.132.415.8اأفريقيا الغربية
....24211825..9.2بنن

383726414424..20.8بوركينا	فا�شو
....99........الراأ�ض	الأخ�شر)1(

221913242610..8.2كوت	ديفوار
212015232614....غامبيا

8.616.218171221258غانا	)جيم(
272620293024..13.2غينيا

192013222110....غينيا	-	بي�شاو
252321252718..10ليبريا
........3331..13.5مالي

312920374013..13موريتانيا
454427474830..19.2النيجر
292822323513..12.2نيجيريا

................�شانت	هيالنة
16181022266..18.2ال�شنغال

322923333621..11.2�شيراليون
272516323715..10.9توغو

13.315.619.414.719.5اآ�سيا با�ستثناء اليابان

6.98.67.87.48.49.65.2اآ�سيا الو�سطى
443551..7.4كازاخ�شتان

4.23.2433333قيرغيز�شتان
181717172214....طاجيك�شتان
1210912125..9.9تركمان�شتان

الجدول	األف	6	)تابع(



الإح�شائي 127الملحق	
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

5.93.8555563اأوزبك�شتان

6.3648اآ�سيا ال�سرقية با�ستثناء اليابان
....29....8.59.2ال�شين	)جيم(

................ال�شين،	هونغ	كونغ	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(
................ال�شين،	ماكاو	)المنطقة	الإدارية	الخا�شة(

................ال�شين،	البر	الرئي�شي
........2423....جمهورية	كوريا	ال�شعبية	الديمقراطية)2(

3.95.9676784منغوليا
............6.52.8جمهورية	كوريا

18.214.125.325.323.430.4اآ�سيا الجنوبية ال�سرقية
................بروني	دار	ال�شالم

353635364323..16.1كمبوديا
....2530........اإندوني�شيا

14.812.1373826394418جمهورية	لو	الديمقراطية	ال�شعبية
....109.219191623ماليزيا
....31322534....ميانمار
............14.210.6الفلبين

........14.64.443�شنغافورة
9.611.6910611154تايلند

37.726.4464542481810تيمور	-	لي�شتي
28.324.4211912222910فييت	نام

23.832.933.430.339.3اآ�سيا الجنوبية
....38404750....اأفغان�شتان)1(
444940485632..29.7بنغالدي�ض

........2017....بوتان
35.633.7464938516125الهند

....5.4612101014اإيران	)جمهورية	-	الإ�شالمية(
........3130....ملديف
384023414719..24.4نيبال

....31.630.838363539باك�شتان
....29301932..16.2�شري	لنكا)3(

11.411.1اآ�سيا الغربية
264451..5.2اأرمينيا

4.82.1910613174اأذربيجان
........711....البحرين
............6.91.7قبر�ض
222332....جورجيا
....8778....العراق

الجدول	األف	6	)تابع(



128حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

................اإ�شرائيل
....4547..3.9الأردن
........2.32.7109الكويت
................لبنان

....3333....الأرا�شي	الفل�شطينية	المحتلة
........1818....عمان

........75....قطر)2(
........4.95.91712المملكة	العربية	ال�شعودية

119910138....الجمهورية	العربية	ال�شورية
....25....1.61.5تركيا	)جيم(

........1613..10الإمارات	العربية	المتحدة
....46453748..25.2اليمن

اأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

البحر الكاريبي
................اأنغيال

................اأنتيغوا	وبربودا
................اأروبا

................جزر	البهاما
............3.33.1بربادو�ض

................جزر	فرجن	البريطانية
................جزر	كايمان

....45....6.25.3كوبا
................دومينيكا

444572..5.1الجمهورية	الدومينيكية
................غرينادا

................غواديلوب
22221526278..15.5هايتي

....5..44....جامايكا
................المارتينيك
................مونتي�شيرات

................جزر	الأنتيل	الهولندية
................بورتوريكو

................�شان	كيت�ض	ونيفي�ض
................�شانت	لو�شيا

................�شان	فن�شنت	وجزر	غرينادين
........75....ترينيداد	وتوباغو

................جزر	ترك�ض	وكايكو�ض
................جزر	فرجن	التابعة	للوليات	المتحدة

2.99.89.96.912.9اأمريكا الو�سطى

الجدول	األف	6	)تابع(



الإح�شائي 129الملحق	
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

....5748....بليز
....6447....كو�شتاريكا)2(
....1011713....ال�شلفادور

....23231626..2غواتيمال)3(
1112615222..4هندورا�ض
....1.41.587612المك�شيك
7759112..3.7نيكاراغوا

........3.62.688بنما

7.26.95.49.9اأمريكا الجنوبية
..............3.4الأرجنتين)1(

....6649..2بوليفيا	)دولة	– المتعددة	القوميات(
....3.52.86559البرازيل	)جيم(	

............1.10.6�شيلي)2(
3.93.777610123كولومبيا)3(

....910811....اإكوادور
................جزر	فوكالند	)مالفينا�ض(

................غيانا	الفرن�شية
....14131015....غيانا

533690....باراغواي
6529121..1.9بيرو

128....1010....�شورينام
........45....اأوروغواي

........55....فنـزويال	)جمهورية	-	البوليفارية(

اأوقيانو�سيا با�ستثناء اأ�ستراليا ونيوزيلندا
..............0.2�شاموا	الأمريكية

................جزر	كوك
............5.66.6فيجي

................بولينيزيا	الفرن�شية
................غوام

............0.60.3كيريبا�ض
................جزر	مار�شال

................ميكرونيزيا	)وليات	-	الموحدة(
................ناورو

................كاليدونيا	الجديدة
................نيوي

................جزر	ماريانا	ال�شمالية
................بالو

....28251828....بابوا	غينيا	الجديدة)1(
................�شاموا

................جزر	�شليمان

الجدول	األف	6	)تابع(



130حالة	الأغذية	والزراعة	2010	-	2011
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

................توكيالو
................تونغا

................توفالو
2.91181315161813فانواتو

................جزر	والي�ض	وفوتونا

بلدان الأقاليم المتقدمة

5.12.3اآ�سيا واأوقيانو�سيا
............2.81.3اأ�شتراليا
............10.84.3اليابان

............1.61.3نيوزيلندا

اأوروبا

4.91.1اأوروبا ال�سرقية
111221....بيالرو�ض
............5.91.6بلغاريا

............3.71الجمهورية	الت�شيكية
................ت�شيكو�شلوفاكيا

............30.4هنغاريا
............3.21بولندا

353571..5.9جمهورية	مولدوفا
....4.81.13333رومانيا

........33....الإتحاد	الرو�شي
............7.41.6�شلوفاكيا

........11..5.4اأوكرانيا)4(
................اتحاد	الجمهوريات	ال�شتراكية	ال�شوفياتية

................جمهورية	يوغو�شالفيا	التحادية	ال�شتراكية

3.91.7اأوروبا ال�سمالية
............3.70.8الدانمرك
............4.41.3اإ�شتونيا

................جزر	فارو
............3.11.6فنلندا
............31.6اآي�شلندا
............12اأيرلندا
............5.31.2لتفيا

............31.6ليتوانيا
............72النرويج
............31ال�شويد

............5.94.1المملكة	المتحدة

الجدول	األف	6	)تابع(



الإح�شائي 131الملحق	
ن�سبة ال�سكان الرا�سدين الذين 

يعانون من نق�ض مزمن في الطاقة
)%	من	المجموع(

ن�سبة الأطفال
 ناق�سي الوزن
)%	من	المجموع(

ح�سب خمْي�ض ثروة الأ�سر ح�سب الإقامةح�سب الجن�ض
الأغنىالأفقرالريفيونالح�سريونالإناثالذكورالرجالالن�ساء

اأوروبا الجنوبية
8759133....األبانيا
................اأندورا

212132....البو�شنة	والهر�شك
............0.20.1كرواتيا

................جبل	طارق
................اليونان

................الكر�شي	الر�شولي
............5.80.9اإيطاليا
............3.81.3مالطة

423262....الجبل	الأ�شود
............3.40.9البرتغال

................�شان	مارينو
222142....�شربيا

................�شربيا	والجبل	الأ�شود
................�شلوفينيا
............30.5اإ�شبانيا

222241..6.4جمهورية	مقدونيا	اليوغو�شالفية	ال�شابقة

اأوروبا الغربية
............41النم�شا
............5.32.6بلجيكا

................بلجيكا	–  لك�شمبرغ
................فرن�شا
................األمانيا

................ليختن�شتاين
................لك�شمبرغ
................موناكو
................هولندا
............5.91�شوي�شرا

3.71.4اأمريكا ال�سمالية
................برمودا
............4.11.2كندا

................غرينالند
................�شان	بيير	وميكيلون

........3.31.521الوليات	المتحدة	الأمريكية)5(

الجدول	األف	6	)تابع(
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