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 عبر التآزرتعزيز التغذية والمساواة بين الجنسين 

 المتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمةيونيو/حزيران، نظم مكتب  22في 

)الفاو( اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا، بالتعاون مع قسم التغذية وقسم 

على  فعاليةالتحول الريفي الشامل والمساواة بين الجنسين في المنظمة، 

عبر المساواة  "تعزيز التغذية والمساواة بين الجنسين. اإلنترنت بعنوان

بتعزيز  منظمةالتزام ال يدأكإلى ت الفعالية وهدفت. : التحديات والفرص"التآزر

بما يتماشى مع السياسة المؤسسية  العمل على المساواة بين الجنسين والتغذية

واستراتيجية عمل ورؤية  2030-2020 الجديدة بشأن المساواة بين الجنسين

 في مجال التغذية. منظمةال

منظمة األغذية من ، بما في ذلك زمالء مشاركا   160أكثر من  فعاليةحضر ال

وخبراء من وكاالت األمم المتحدة األخرى والمنظمات غير  ،والزراعة

 الحكومية والقطاع الخاص واألوساط األكاديمية.

الستكشاف الروابط بين التغذية والمساواة بين  جيدةفرصة  الفعالية ووفرت

التحديات والفرص لتعزيز هذين المجالين الموضوعيين  بحثالجنسين و

  .بطريقة أكثر منهجية وتآزرا  

 

 

 

 

 

 وفي هذا العدد: 

 

 تعزيز التغذية والمساواة بين الجنسين عبر التآزر 

  تعزيز مشاركة المرأة في إنتاج وتجارة الورد في المملكة

 العربية السعودية

  المساواة بين الجنسين ومنع العنف القائم على النوع

 االجتماعي من صميم عمل المنظمة في لبنان

   أبطال الغذاء في السودان يحدثون فرقا 

  ضخ األمل في قرية طمون من خالل أنظمة ري محسنة في

 فلسطين

  مكافحة دودة الحشد الخريفية لضمان األمن الغذائي لألسرة

 في اليمن

  تعزيز قدرة األسر الزراعية المستضعفة ذات الحيازات

 الصمود في لبنانالصغيرة على 
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، المدير العام Abdulhakim Elwaerوبعد كلمات افتتاحية ألقاها السيد 

والممثل اإلقليمي للمنظمة في منطقة الشرق األدنى وشمال أفريقيا،  المساعد

، نائبة مدير األغذية والتغذية في قسم التغذية، رحبت Nancy Aburtoوالسيدة 

Valentina Franchi  الخبيرة اإلقليمية في مجال المساواة بين الجنسين في ،

المكتب اإلقليمي للشرق األدنى وشمال أفريقيا، بأعضاء لجنة النقاش المكونة 

من أربعة خبراء من ذوي الخبرات الطويلة في مجال النهوض بعلوم التغذية 

ة واألغذية باإلضافة إلى النوع االجتماعي واإلدماج االجتماعي وهم السيد

Karima Ahmed Al-Hada’a  أخصائية التخطيط واالتصال في أمانة ،

توسيع نطاق التغذية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن، والدكتورة 

Zahra Saleh Ahmed أستاذ علوم الغذاء في المركز القومي للبحوث في ،

في ، األستاذ المشارك في علوم التغذية Farah Najaمصر، والدكتورة 

، رئيس وحدة Alia Hafizالجامعة األمريكية في بيروت، لبنان، والدكتورة 

 .لبرنامج األغذية العالمي في مصر التغذية في المكتب اإلقليمي

 

 
برنامج األغذية العالمي  المنفذة من قبلستخدم في حملة التغذية الم  للنوع االجتماعيالمراع   مثال على التواصل

 .، والتي شاركتها علياء حافظ خالل الندوةفي مصر

 

وسلطت مداخالت أعضاء اللجنة الضوء على الكيفية التي تؤدي بها عدم 

ي في المساواة والتمييز بين الجنسين إلى استمرار انعدام األمن الغذائي والتغذو

نتائج مثيرة لالهتمام حول العالقة بين النوع  Farahدمت الدكتورة المنطقة. وق

 التغذيةمخرجات ينة أن الفجوات بين الجنسين في االجتماعي والتغذية، مب

 بب المعايير االجتماعيةواضحة حتى عند األطفال الصغار جدا  وذلك بس

أمثلة من مصر حول كيفية معالجة الروابط  Zahra ةالسائدة. وقدمت الدكتور

بين المساواة بين الجنسين والتغذية في المشاريع الميدانية، حيث سلطت الضوء 

 Karimaالدكتورة لمجتمعية". وأثرت مطابخ التغذية ا"لعلى التجربة اإليجابية 

النقاش من خالل التأكيد على الحاجة إلى ضمان اتساق السياسات لتسريع جهود 

المساواة بين الجنسين والتغذية، مع إيالء اهتمام خاص للسياقات الهشة والبلدان 

في مداخلتها على الحاجة إلى  Aliaوشددت الدكتور التي تشهد أزمات ممتدة. 

ك الرجال والفتيان في األدوار اعتماد مناهج تحولية في برامج التغذية إلشرا

 والمسؤوليات المتعلقة برعاية األطفال والرضاعة الطبيعية والتغذية المنزلية.

 

وشكلت الفعالية فرصة للفت االنتباه إلى الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في 

ضمان التغذية واألمن الغذائي على مستوى األسرة والمجتمع باعتبارها منتجة 

ئدة أعمال زراعية، وصانعة قرار فيما يتعلق باألمن الغذائي لألغذية ورا

مديرة" الستقرار اإلمدادات الغذائية و"تغذوي ألسرتها ومجتمعها المحلي، وال

في أوقات الضائقة االقتصادية. ولألسف، كما الحظت جميع المتحدثات، غالباُ 

ه، كما أنها ال ما تظل مساهمات النساء غير مرئية وال تنال التقدير الذي تستحق

تنعكس بشكل كاف  في األطر السياسية والقانونية والمؤسسية، ويتجاهلها مقدمو 

 الخدمات والجهات الفاعلة األخرى العاملة في أنظمة األغذية الزراعية.

.  
ن النساء من خالل مطابخ التغذية المجتمعية" وع يهدف إىل تمكي  " هي مشر

زيادة وعيهن وبناء قدراتهن عىل تحضي  وجبات صحية واستخدام وصفات 
. بموجب هذ تم تعديلها لتحتوي عىل قيمة غذائيةتقليدية  وع أكير ا المشر

يتم توزيعها و  ،تمت موائمتها لتناسب السياق المحىلي  يتم تقديم رسائل تغذية
ان بشكل ودي، ومن خالل مشاركة النساء عىل األرس واألقار   . ب والجي 

 

 

 

تعزيز مشاركة المرأة في إنتاج وتجارة الورد في 

 المملكة العربية السعودية

ائف الجبلية بمنطقة مكة مارس زراعة الورد منذ قرون في محافظة الطتُ 

الطائف  منتجاتففي شمال غرب البالد. المملكة العربية السعودية، ب المكرمة

ومنتجات العطور األخرى معروفة برائحتها  ،الورد الورد، وماءمن زيت 

 في المستخدمةالتقنيات والممارسات التقليدية و والمركبة وجودتهاالفريدة 

مزرعة ورد في مدينة  500حوالي  األخيرة، توجد. وبحسب التقديرات تصنيعها

الورد، منتشرة على  الطائف وما حولها، تزرع ما يقرب من مليون نبتة من

 .هكتارا   270مساحة تبلغ حوالي 

صر موسم وق   ،على الرغم من المساحة الصغيرة نسبيا  لألرض المزروعةو

للتوظيف.  جيدا   أبريل/نيسان(، يعد هذا القطاع مصدرا  –اإلزهار )فبراير/شباط

رة د إيرادات كبيرغم أن هذه الزراعة موسمية في الغالب، إال أنها يمكن أن تولو

كل  منتنظم الحكومة مهرجان الطائف للزهور في الربيع و .على مدار العام

كما وجذب السياح والشركات الجديدة والعمالء.  ،لتحفيز منتجات الوردعام 

التحول في زراعته  إحداثى تحديث وتنويع إنتاج الورد والحكومة علتحرص 

في  تواجدهالزيادة فرص العمل، وتحديدا  للشباب والنساء المحليين، وتوسيع 

 والسلع االستهالكية في السوق.منتجات التجميل  سوق

 25الفترة من اقتصر على تنظيم مهرجان الطائف للزهور هذا العام رغم أن 

ذلك،  إال أنه مع  .19-كوفيدبسبب جائحة  2021مايو/أيار  7أبريل/نيسان إلى 

تم تنفيذ العديد من األنشطة بهدف تعزيز مشاركة الشباب والنساء في هذا 

إلى تنظيم ندوة عبر اإلنترنت والمشاركة في ورش  منظمةالالقطاع. وقد دُعيت 

ركزت والعمل التي تنظمها منظمات وجمعيات المنتجين الموجهة للمرأة. 

القائمة على األسرة، وتعزيز خلق فرص للوحدات  ضرورةالمناقشات على 

التوظيف، ورفع مستوى المهارات وإدخال االبتكارات التي يمكن أن تعزز 

 .للورودسلسلة القيمة  عبرورائدات  تمشاركة النساء كعامال

 .بالمملكة العربية السعودية أثناء جمع الزهور

المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في "مكون ب المتعلقةهداف األوتندرج 

المملكة العربية  - منظمةمشروع الإطار  تحتالورود والنباتات العطرية" 

السعودية بشأن "تعزيز قدرة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ برنامجها 

 في المزارعين معظموالجدير بالذكر أن للتنمية الزراعية الريفية المستدامة". 

 عائلية مزارع يملكون ممنمن أصحاب الحيازات الصغيرة  هم الورود قطاع

يسعى المشروع إلى التواصل مع أصحاب وصغيرة إلى متوسطة الحجم. 

 .للورودالمصلحة هؤالء لزيادة اإلنتاج واإلنتاجية والربحية عبر سلسلة القيمة 

 

ي ما مساهمة من:  ، مع نوع االجتماعي  رفعت، مختصة بشؤون الجر
ة اإلقليمية ، Valentina Franchiمدخالت من  ي شؤون النوع الخبي 

ن
ف

ق األدنن ، المكتب اإلقليمي منظمة األغذية والزراعة. االجتماعي  للشر
   وشمال أفريقيا. 
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وثمة حاجة إلى نماذج أعمال تجارية مبتكرة ومستجيبة للنوع االجتماعي 

واستراتيجيات توجيه للمؤسسات الزراعية واألعمال الزراعية إلشراك النساء 

يفية والجمعيات التي تقودها النساء في جميع المجاالت، من من األسر الر

اإلنتاج إلى تسويق المنتجات القائمة على الورد. وإلى جانب الورد، سيتم إدخال 

نباتات عطرية أخرى مثل الالفندر وإكليل الجبل والزعتر، ألنها توفر أيضا  

المشاتل لمواد إمكانات تجارية للعمل على مدار العام. ومع ذلك، سيكون وجود 

الزراعة الصحية والتعبئة والتغليف والشركات الناشئة والدعم أمرا  ضروريا  

لدعم المزارعين األسريين. ويمكن للتعاونيات الزراعية، وال سيما الجيل الجديد 

من التعاونيات التي تروج لنهج موجه نحو األعمال التجارية، أن تلعب دورا  

ر الوسائل الرقمية أيضا  طرقا  مبتكرة للتسويق حاسما  في هذا التحول. وستوف

وإشراك العمالء. وهناك أيضا  إمكانية، لكنها غير مطورة بعد، إلشراك المزيد 

من النساء في قطاع السياحة الزراعية اآلخذ في التوسع في مزارع الورود 

 .الخالبة في الطائف

بالسياحة الزراعية  وعالوة على ذلك، يمكن تقديم العديد من األنشطة المرتبطة

مثل الترويج عبر اإلنترنت وإدارة المكاتب الخلفية والمهام ذات الصلة، للنساء، 

مع توفير التدريب والدعم المناسبين. وبالنظر إلى األهمية الوطنية لقطاع الورد 

والقيمة العالية لمنتجات ورد الطائف، هناك فرصة كبيرة لتوسيع دور هذا 

ول بين الجنسين لتسريع التنمية االستراتيجية للقطاع مع القطاع في تعزيز الشم

 وأهداف التنمية المستدامة. 2030تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 

 

نف القائم على النوع المساواة بين الجنسين ومنع الع

 صميم عمل المنظمة في لبنان مناالجتماعي 

، و"انترناشونال ألرت"، وهي منظمة غير ة والزراعةتعاقدت منظمة األغذي

حكومية دولية تتمتع بخبرة قوية في المنطقة، للقيام بحمالت للتوعية بالمساواة 

على النوع االجتماعي في إطار مشروع "دعم بين الجنسين والعنف القائم 

التعاونيات والجمعيات النسائية في قطاع األغذية الزراعية في لبنان". وتنفذ 

هذه الحمالت بالتنسيق مع المديرية العامة للزراعة التابعة لوزارة الزراعة 

 اللبنانية والمديرية العامة للتعاونيات وبتمويل من الحكومة الكندية.

 .ملصق تم تطويره للحملة ونشره وفق ا لذلك

 

واة بين الجنسين هو تهيئة الغرض من حملة التوعية بالمساأن والجدير بالذكر 

اجتماعيا وثقافيا للمرأة اللبنانية للمشاركة في أنشطة تطوير األعمال  ةاتيوبيئة م

وبناء القدرات التي تمكنها من أن تكون مبتكرة وتؤدي دورا  أكثر نشاطا  في 

القطاع الزراعي. بينما تهدف حملة التوعية بالعنف القائم على النوع االجتماعي 

 .والتصدي له ذا الموضوعهي النساء السوريات النازحات حول إلى زيادة وع

ومنظمة "انترناشونال ألرت" نهجا   منظمةال، اتبعت 2020ار العام وعلى مد

تشاركيا  وحساسا  للنزاعات، واستهدفت اللبنانيات، والالجئات السوريات، 

  .وأفراد أسرهن ومجتمعاتهن

 قوالب النمطية واألدوارونشرت الحمالت عدة رسائل، ونشرت الوعي بال

للنساء  ة. وهدفت إلى تعزيز بيئة مواتيالمبنية على النوع االجتماعيالصارمة 

المشاركات في األنشطة االقتصادية واتخاذ القرارات األسرية؛ والتركيز على 

 .برامج وأنشطة التوعية التي تستهدف الرجال بشأن إدارة الغضب واإلجهاد

وتم تحميل المواد التوعوية على منصة رقمية تتيح لجميع المشاركين اللبنانيين 

الوصول إليها. كما تم نشر نفس المادة على المشاركين اللبنانيين والسوريين من 

 ،مختلفةخالل تطبيقي "زوم" و"واتساب".  وعقب نشر هذه المواد عبر قنوات 

شاركت النساء والرجال والفتيات والفتيان من اللبنانيين والالجئين السوريين 

في مناقشات ميسرة عبر اإلنترنت أتاحت لهم فرصة تبادل أفكارهم حول رسائل 

  .المساواة بين الجنسين

وعالوة على ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن المشروع يدعم التعاونيات والجمعيات 

ير الرسمية من خالل تسجيلهم في كليات إدارة األعمال النسائية والمجموعات غ

التعاونية، وبناء مهاراتهم في مجال األعمال التجارية والمهارات الشخصية، 

النوع لسلة القيمة ومثل االتصاالت والتسويق وحل النزاعات واألخالقيات وس

عات في الزراعة. وسيقدم المشروع أيضا  منحا  عينية ونقدية لمجمو االجتماعي

مختارة من النساء لتطوير وتنفيذ أعمال تجارية مستدامة مدرة للدخل في قطاع 

 األغذية الزراعية.

وبالتوازي مع ذلك، يعمل المشروع على تطوير قدرة المديرية العامة 

 على دعم التعاونيات. تهارة الزراعة لتحسين قدرللتعاونيات في وزا

   

 أبطال الغذاء في السودان يحدثون فرقا  

في السودان جميع الشركاء إلى دعم بناء نظم غذائية أكثر  منظمةيدعو مكتب ال

األكثر ضعفا ، على  مرونة وصمودا  وقوة لمساعدة الشعب السوداني، وخاصة  

  .ذا الوقت العصيبفي ه والفيضانات األخيرة 19-التعافي من آثار أزمة كوفيد

جوانب ويوجد العديد من" أبطال الطعام " وهم المزارعون والعمال في جميع 

النظام الغذائي والذين يعملون لضمان أن يصل الطعام من المزارع إلى طاوالت 

 الطعام على الرغم من هذه األوقات الصعبة.

برغم كل  استمر هؤالء األبطال في توفير الغذاء لمجتمعاتهم وخارجهاو

األيام األولى للجائحة، عندما أصبحت الرفوف فارغة واختفى  وخالل. الظروف

الفاكهة وصمتت األسواق، عرف الجميع أنه لم يكونوا يعيرون االهتمام جامعو 

 .الكافي للقائمين على تزويد الناس بالغذاء والخدمات التي يقدمونها

 

 

شؤون النوع ومنسقة  ، مسؤولة التنسيق Kakoli Ghosh مساهمة من:

ي المختص،  وصالح بازياد،، االجتماعي
 مكتب المنظمةالمسؤول الوطنن

ي السعودية
ن
 .ف

ليت شحادة صفير، مستشارة اإلعالم واالتصاالت، يإمساهمة من: 

شؤون النوع مراجعة ماري لويز حايك، مساعدة البرنامج ومنسقة 

  .في لبنان منظمةاالجتماعي، مكتب ال
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من حولها ووزارة الزراعة تستفسر عن كيفية مكافحة اآلفات والتخلص من النباتات الضارة  من عائشة مع كادر

 . الملوخية

ومن بين أبطال الطعام في السودان هذا العام عائشة محمد شريف، التي تبلغ 

كم من  45ليب( على بعد حوالي عاما  وتعيش في هدال )محلية أو 50من العمر 

. وخالل الجائحة، قامت عائشة بزراعة حديقة منزلها وفدان في نتسودابور

أسرتها وكسب  الحي، وانتجت الخضروات مثل البقوليات والبامية، إلطعام

بعض الدخل من بيع الفائض إلى سوق قريب. وقد أثر إغالق األسواق وتقييد 

الحركة الناجم عن الجائحة على عائلتها. ومع ذلك، تمكنت عائشة ليس فقط من 

إنتاج ما يكفي إلطعام عائلتها فحسب، ولكن أيضا إلعطاء بعض فائضها مجانا  

ات، زرعت عائشة البرسيم إلطعام للجيران المحتاجين. وإضافة إلى الخضرو

 مواشيها، وبالتالي تأمين الحليب لعائلتها.

على زيادة محاصيل البذور لدينا مثل  منظمةالد ساعدتنا وقالت عائشة "لق

البقوليات والخضروات، مما مكننا من تحسين غلتنا وجودة وجباتنا الغذائية. 

اإلنتاج، فقد كنت أعطيه وقد انعكس ذلك في صحة أطفالنا. أما بالنسبة لفائض 

لجيراننا المحتاجين في القرية الذين ال يستطيعون الوصول بسهولة إلى الغذاء 

 ."واألسواق

، واصلنا زراعة المحاصيل، وذلك 19-"خالل جائحة كوفيد وذكرت عائشة أنه

بفضل البذور التي جمعناها بعد حصادنا األخير والتي مكنتنا من الحفاظ على 

  ."تنا األسريةاستمرارية مزرع

في زيادة إنتاجنا بفضل الدورات  منظمةالوقالت عائشة "أنا ممتنة جدا لدعم 

الزراعية التي أجريت بشكل جيد والتي وسعت معرفتنا في الحفاظ على 

الخضروات المجففة". وأكدت أن تدريب النساء في القرية على معالجة األغذية 

 .كان ضروريا خالل هذا الوقت العصيب

 أثناء جمع المحاصيل من األرض. عائشة 

فترة حرجة حيث تواجه تهديد الجراد الصحراوي والفيضانات. ب وتمر السودان

وقد أدت اآلثار المركبة لهذه الصدمات والتهديدات المتعددة إلى تعرض العديد 

لكسب منها لتزايد مواطن الضعف وانعدام األمن الغذائي. فبدون مساعدة عاجلة 

الرزق، يتعرض السكان المستضعفون بالفعل لخطر الوقوع في مراحل أشد من 

 .انعدام األمن الغذائي الحاد

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية وأن يكون توافر الغذاء والوصول 

وآثار  19-إليه محدودا، بسبب كل من التدابير الهادفة إلى احتواء تأثيرات كوفيد

. وسيؤدي ذلك إلى تفاقم أوضاع المزارعين السودانيين، وال سيما الفيضانات

صغار المالك واألسر الريفية الضعيفة، الذين ال يستطيعون شراء الغذاء 

  .ألسرهم أو المدخالت الزراعية الستئناف الزراعة

، قمنا بزراعة منظمةلتدريب التقني الذي تقوم به الوقالت عائشة "كمتابعة ل

نة وبذور األعالف الخضراء.  لقد أطعمنا الماعز من إنتاجنا األعالف المحس

 ."لتر/يوم 1لتر /يوم إلى  0.5من األعالف، مما ضاعف كمية الحليب من 

مرأة قوية في قريتها والمناطق المحيطة بها. وهي مدافعة النموذج  عائشةتعد و

وأعربت  عن حقوق المرأة واألمن الغذائي وتحقيق سبل العيش الكريم والتغذية.

أسرة معيشية  51وقالت: "لقد دعمتني المنظمة و منظمةلعائشة عن امتنانها ل

أخرى، معظمها من األسر التي ترأسها نساء في قريتي، من خالل توفير حزم 

معتمدة من البذور، لمحاصيل مختلفة، بما في ذلك الخضروات والبقوليات، مما 

 ."ساعدنا على الحصول دائما على الغذاء المغذي

في بلد فيه أبطال طعام مثل عائشة، ستلعب روح التعاون والقوة لمحاربة الفقر 

 دائما دورا في القضاء على الجوع!

 

ري محسنة ضخ األمل في قرية طمون من خالل أنظمة 

 في فلسطين

عائشة هي مزارعة فلسطينية من منطقة طمون جنوب طوباس، بالضفة 

، كرست حياتها للحفاظ على عملها في ولدينأم تعول لوحدها  بية. وألنهاالغر

يمتد على مساحة  مشتال  لتها. ولسنوات، كانت عائشة تزرع الزراعة لدعم عائ

وتقتصر على محصول واحد هو الطماطم. ولم يكن  )وحدة قياس( واحد دونم

 .لديها قدرة على تنويع المحصول بسبب عدم انتظام توافر المياه وارتفاع سعرها

وتعتبر طوباس واحدة من المناطق الزراعية الرائدة في الضفة الغربية وتشتهر 

 بطقسها الحار نسبيا  وظروفها المواتية لزراعة أنواع مختلفة من المحاصيل.

ومع ذلك، يواجه المزارعون في المنطقة العديد من العقبات التي تحول دون 

إطالق اإلمكانات الزراعية الكاملة ألراضيهم، مثل عدم الحصول على المياه 

 .وارتفاع األسعار

قامت منظمة األغذية والزراعة، في إطار مشروعها لدعم النمو االقتصادي من 

ى في الضفة الغربية التي تمولها حكومة خالل سالسل القيمة الزراعية المثل

تعتبر  3متر 1 500كندا، بتزويد المزارعين في طمون بخزانات مياه بسعة 

. ونتيجة لهذا 2019في عام  ري المياه في المنطقةحجر األساس في نظام 

أسرة زراعية  220التدخل، أصبحت إمدادات المياه أكثر اتساقا  وموثوقية لـ 

الزراعية والحقول  مشاتلدونم من ال 500مساحة ا على تزرع محاصيله

شيكل،  2.7شيكل إلى  4المفتوحة.  وانخفض سعر الماء لكل متر مكعب من 

  .مما أدى إلى زيادة العائد في اإلنتاج والربح

ي  مساهمة من: 
اكات ومنسقة التصاالت و اال ، موظفة حجا البشي   أمانن شر

ي  منظمةال مكتب ،شؤون النوع االجتماعي 
ن
 السودان. ف
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 .مختلفةتستخدم في أطباق فلسطينية عائشة بشارات تجمع أوراق العنب المعبأة والمباعة في حزم و

بالنسبة لعائشة، خفض هذا التدخل تكاليف الري إلى النصف وضاعف اإلنتاج، و

إلى مزرعتها، وتوسيع نطاق إنتاجها  مشتلح لها بإضافة دونم آخر من المما سم

  .ليشمل مجموعة متنوعة من البقدونس، والخيار والعنب والبازالء

التدخل حيث أصبحت أكثر صمودا  أمام كما استفادت مزرعتها من هذا 

بتوقف عائشة عن العمل.  19-المخاطر. فعلى سبيل المثال، تسببت جائحة كوفيد

لى هذه الصدمة وذلك بفضل ومع ذلك، تمكنت هي وعائلتها من التغلب ع

 ر.قبل أشه وضعتها جانبا  ادة اإلنتاج التي من زي مدخراتال

   
 .، خالل يوم عمل في الزراعةب ا إلى جنب مع ابنها خالد برهمةعائشة تقف جن

واليوم، تتمتع عائشة بصحة أفضل وتقضي أيامها في العمل في مزرعتها إلى 

جانب ابنيها خالد وخير. وتحدث خالد عن أمله في االقتداء بوالدته وأن يصبح 

ال: "أنا أدرس في الجامعة، أكثر مشاركة في القطاع الزراعي يوما  ما. وق

، وأعتزم الخوض بشكل أكبر في واإلنتاجوأتخصص في هندسة التصنيع 

  ."الزراعة ومعالجة األغذية بعد أن أنهي دراستي

امرأة أخرى من التدخالت في إطار  3 281باإلضافة إلى عائشة، استفادت 

تحسين المشروع والذي مكنهن وعزز أدوارهن في المجتمع وساعدهن على 

سبل عيشهن. كما تمكن عشرات المزارعين اآلخرين في طمون من تحسين 

بل عيشهم وتوسيع أعمالهم بسبب تحسين الري. وقد ساعدهم تحسن دخلهم سُ 

وقدرتهم على الصمود على االحتفاظ بتدفق األمل لديهم، تماما مثل تدفق المياه 

 التي تغذي محاصيلهم.

 

 

 

ريفية لضمان األمن الغذائي مكافحة دودة الحشد الخ

 في اليمنلألسر 

محمية وأكثر "اآلن، ال داعي للقلق بشأن األمن الغذائي لعائلتي ألن محاصيلي 
رية ألنني . ال أستطيع تحمل خسارة أي من محاصيلي بسبب اآلفات الحشأمانا  

 ".أحتاجها إلطعام عائلتي

مثل العديد من كبار السن اليمنيين الذين ليس لديهم شهادات ميالد، لم تستطع  

حلية أن تخبرنا بتاريخ ميالدها بالضبط، لكنها تبدو في الستينيات من عمرها. 

عليها أن تعتني بأطفالها الخمسة منذ طفولتهم، وخاصة بعد وفاة زوجها. وكان 

قدم مربع لتأمن لعائلتها  8 888وتعمل حلية بجد في أرض زراعية مساحتها 

حياة كريمة. وقبل ثالثين عاما  استأجرت المزرعة التي تقع في قاع الجهران، 

يدها اليسرى في محافظة ذمار، لكسب العيش. تقف حلية شامخة وتحمل في 

ذرة صفراء تفوح منها رائحة الكرامة، فيما تحمل في يدها األخرى منجال  يلمع 

لتوفر ألوالدها وأحفادها كل ما  المضنىبروح التصميم على مواصلة العمل 

  .يحتاجونه

وكشفت حلية عن معرفتها وخبرتها في الزراعة وتحدثت عن العمل في األرض 

ات، وزراعة المحاصيل، وحصاد الغلة، وما بشكل صحيح، واالهتمام بالنبات

هي الحشرات واآلفات التي يجب االنتباه منها. وأوضحت: "قبل عامين عندما 

بدأت محاصيلي في النمو، الحظت وجود دودة غريبة في الذرة والذرة الرفيعة، 

وانتشرت بسرعة في حقلي، ولم تكن لدي أية فكرة عن هذه الدودة". وأضافت: 

ولي، لجأت إلى رش المبيدات الكيميائية، ولكنني لم أحصل "ولحماية محص

 ."ليكابوسا  بالنسبة على نتيجة، وتضررت معظم محاصيلي. لقد كان 

 

 .الخريفية في الميدان ة لديها مصيدة في يدها، مما يساعدها على مراقبة تعداد دودة الحشدحلي

وكان نقص المعرفة أحد األسباب الرئيسية وراء انتشار دودة الحشد الخريفية 

استخدام المبيدات  وكانالبالد. مناطق جغرافية كبيرة من بشكل واسع في 

الكيميائية هو اإلجراء الذي اتخذه معظم المزارعين الذين واجهوا هذه الحشرة. 

رق التقليدية لمكافحة هذه الحشرة، استخدم عدد قليل فقط من المزارعين الط

واحدة منهم. وأضافت: "في الموسم الثاني، كنت مستعدة جيدا  وكانت حلية 

الفلفل الحار، وطبقت تناوب المحاصيل الزراعية ومجهزة بالمبيدات الكيميائية و

في بعض أجزاء من األراضي الزراعية التي أزرعها. فوجئت عندما كان تأثير 

الفلفل الحار على المحاصيل أفضل من تأثير المواد الكيميائية، ولكن كان حقلي 

 ."بهذه الدودة موبوءال يزال 

ر النباتات إلى مكتب أخذ أحد المزارعين المخضرمين عينة من بعض جذو

الزراعة والري القريب لكي يفحص الخبراء الحشرة، وتوصلوا إلى نتيجة أنها 

دودة الحشد الخريفية. لم يكن سكان المنطقة على علم بخطر اآلفات الحشرية 

الكامنة في محاصيلهم، ولكن بفضل يقظة حلية ومسارعتها في اإلبالغ عن 

شرة قبل أن يستيقظوا يوما  ما على الحشرة، عرف المزارعون خطر هذه الح

 .كارثة شاملة تحول مزارعهم إلى أرض خراب

 

وحدة  :Jessica Piccininiو ,Piccininiويونس هند مساهمة من: 

نسقة شؤون المسائلة والمراقبة وم وانتصار اشتيه، من قسم .تاالتصاال

 فلسطين. مكتب المنظمة في، النوع االجتماعي
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. وبالفعل، أبرزت الدراسات منظمةلحلية للحشرة مفاجأة ل ولم يكن اكتشاف

دودة الحشد الخريفية، وبدأت حملة االستقصائية التي أجريت في المنطقة تفشي 

  .مكافحة في المحافظات المصابة، بما في ذلك ذمار، التي تسكنها حلية

يعقد جلسة لزيادة الوعي حول كيفية استخدام التقنيات الجديدة لمكافحة دودة  منظمةالخبير في 
 .الحشد الخريفية )مصائد الفيرومونات(

هي آفة أصلها من المناطق االستوائية وشبه االستوائية  دودة الحشد الخريفيةو

. ورغم أنها تفضل الذرة، إال أنها يمكن أن تتغذى على أكثر من األميركتينفي 

رفيعة والدخن وقصب نوعا آخر من المحاصيل، بما في ذلك األرز والذرة ال 80

، تم اكتشاف دودة 2016السكر ومحاصيل الخضروات والقطن. وفي أوائل عام 

الحشد الخريفية ألول مرة في وسط وغرب أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، انتشرت 

بسرعة في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تقريبا . في يوليو/تموز 

السلطات  منظمةالاليمن. ودعمت  حشرة في، تم العثور على هذه ال2018

التعامل معها. وشكلت  الوطنية في اليمن لرصد هذه الحشرة ومراقبتها وإدارة

دراسات ال ءمختلف المواقع في البالد إلجرافريقا  وأرسلتهم إلى  62 منظمةال

 .واتخاذ إجراءات المكافحة االستقصائية

آلفات البيولوجية عالوة على ذلك، بدأت المنظمة في استخدام مبيدات او

)المبيدات الحيوية( منتج النيم، وهو أكثر أمانا لحماية الحشرات المفيدة )صديقة 

المزارعين(. كما قدمت معدات الرصد، بما في ذلك مصائد الفرمونات الجنسية، 

والهواتف الذكية، وحمالت مكثفة للتوعية لتوجيه المزارعين وإسداء المشورة 

 .ب فعله وتجنبهلهم بشأن الجرعات وما يج

، تم بالفعل منظمةالدعم الذي قدمته أكدت حلية وقد بدا عليها السرور: "بفضل ال

تقليل وجود دودة الحشد الخريفية، وهناك تحسن كبير في قلوب النباتات 

)البراعم( التي تأكلها هذه اآلفات الحشرية مباشرة، والحمد هلل، تمكنوا من 

  ."القضاء على هذه المشكلة في مهدها

 

 .دودة الحشد الغذائي لضمان األمن الغذائي لألسرة ةتكافح حلي

نهجا  متكامال  لمكافحة اآلفات يقوم على تنفيذ ممارسات مراقبة  منظمةالوتؤيد 

أكثر استدامة مع الحد األدنى من االعتماد على المبيدات الكيميائية، إضافة إلى 

مع  تدعوكما مع السلطات المعنية.  تنظيم استخدام المبيدات الكيميائية بالتشاور

  .تعتمد على المنتجات الطبيعيةالشركاء إلى استخدام المبيدات البيولوجية التي 

، تعمل المنظمة على مشروع يهدف إلى إجراء مسح 2019ومنذ بداية عام 

للحشرات واآلفات والتنبؤ بها ومكافحتها، مع التركيز على توفير التدريب 

اإلرشادي الزراعي للمهندسين والفنيين للوصول إلى جميع المزارعين من 

 .مدارس المزارعين الحقليةخالل منصات 

 

الحيازات  ذات المستضعفةاألسر الزراعية  قدرة تعزيز

 في لبنان  الصغيرة على الصمود

تم إطالق مشروع "تعزيز صمود أسر المزارعين والمزارعات أصحاب  

بتمويل من  2021أبريل/نيسان  30الحيازات الصغيرة المتضررين" في 

بالتعاون  غذية والزراعةذ هذا المشروع من قبل منظمة األحكومة كندا، ويتم تنفي

  .لزراعةمع وزارة ا

للتصنيع الغذائي في تم إطالق المشروع خالل زيارة ميدانية للجمعية التعاونية 

ا، وممثل يام زمان في زحلة، حيث التقى الوزير وسفيرة كندإمونة  -الكرك

مع النساء المشاركات في الجمعية التعاونية. وناقشوا خالل االجتماع منظمة ال

 .قطاعي الزراعة وتصنيع األغذيةالمشاكل التي تواجهها المرأة في 

 

في الجمعية التعاونية  هسفيرة كندا في لبنان السيدة شانتال تشاستيناي تناقش المشروع مع عضو
  .لتجهيز األغذية

الزراعة: "سرني اليوم ما اطلعت عليه ، وزير عباس مرتضىوقال الدكتور 

من نتاج عمل الجمعيات التعاونية في التصنيع الغذائي والذي يأتي حصيلة 

لدعم النساء المشاركات في الجمعيات  منظمةتابعة وتدريب لمشروع أطلقته الم

واالتحادات التعاونية. وقد سرني بشكل خاص ما شكله المشروع من فسحة أمل 

المتواضعة والظروف الصعبة المحيطة ما مثله من إبراز في ظل االمكانات 

 ."للدور الفاعل للمرأة اللبنانية

وأضاف الوزير: "المشروع الذي نطلقه اليوم يأتي منسجما  مع االستراتيجية 

الزراعية عبر تحسين سبل عيش المزارعين والمزارعات وزيادة القدرة 

 ونهضة القطاعاإلنتاجية، مع التنويه بأهمية الشراكات وتضافر الجهود لتطوير 

  ."الزراعي في لبنان

: " من أجل الحد من كتور موريس سعادةفي لبنان د منظمةالبدوره قال ممثل 

مل القطاع الزراعي بكامل طاقته تدهور األمن الغذائي في لبنان، يجب أن يع

بجناحيه: الرجل والمرأة. هذا ما تتطلع إليه المنظمة وتساعد على تحقيقه يدا  و

 ."بيد مع وزارة الزراعة وبالتنسيق مع كافة المعنيين

 

 .اليمن في منظمةمكتب ال مساهمة من:
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ق األدنن وشمال أفريقيامنظمة األغذية والزراعة مكتب   اإلقليمي للشر
 : ي
ونن   RNE@fao.org-FAOبريد الكير

  http://www.fao.org/neareast/enموقع: 
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

 القاهرة، مرص
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: "تلتزم Chantal Chastenayالسيدة من جهتها قالت سفيرة كندا في لبنان و

الشعب اللبناني والقطاع الزراعي في لبنان لضمان استمرارية سبل  كندا بدعم

واالقتصادية وزيادة إنتاج الغذاء في مواجهة األزمات المالية  العيش الريفية

 ."الحالية والصحية

مزارع  2 800ل ويهدف المشروع إلى استعادة سبل العيش والقدرة االنتاجية 

 امرأة 800ومزارعة من أصحاب الحيازات الصغيرة المستضعفين، ومن بينهم 

على األقل. ويتم ذلك من خالل توزيع قسائم لشراء المدخالت الزراعية 

 .األساسية وأعالف الحيوانات

كما يعمل المشروع على تعزيز وصول المزارعين والمزارعات أصحاب 

لتحكم بها من خالل توفير ألمن الغذائي واالحيازات الصغيرة إلى سبل العيش وا

اإلنتاجية للزراعة المنزلية المتكاملة وما يتصل بها من مشاريع تصنيع األصول 

من صغار المزارعين المستضعفين،  1 800المنتجات الزراعية الغذائية إلى 

 .امرأة على األقل 1 520بمن فيهم 

باإلضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع انتاج اثنين من المدخالت الزراعية ذات 

وي والمحاصيل العلفيّة اإلمكانات الكبيرة لإلنتاج المحلي، وهما السماد العض

عالية الجودة والسليمة بيئي ا ، ليحاّل، ولو جزئيا ، محّل األسمدة الكيماوية وأعالف 

الحيوانات المستوردة. وسيدعم المشروع خصوصا  األنشطة الرامية إلى تطوير 

روابط التوريد المطلوبة لصغار المزارعين والمزارعات، كما سيشّجع مشاركة 

ر )بصورة فرديّة أو ضمن مجموعات/ تعاونيات نسائية( في المرأة بشكل أكب

 إنتاج ومعالجة وتوزيع السماد العضوي والمحاصيل العلفية.

 

 

 

يليت شحادة صفير، مستشارة اإلعالم واالتصاالت، إمساهمة من: 

النوع مراجعة ماري لويز حايك، مساعدة البرنامج ومنسقة شؤون 

 .في لبنان منظمةاالجتماعي، مكتب ال

 شكر وتقدير: 

النوع االجتماعي  مختصةي رفعت، جتم تطوير هذا العدد من قبل ما

Caterina Marchetta بمساهمة من ،Valentina Franchiة ، الخبير

في منظمة األغذية والزراعة الشرق النوع االجتماعي  شؤون اإلقليمية في

 .األدنى وشمال أفريقيا

 نوع االجتماعيى جميع مراكز التنسيق المعنية بشؤون الونتقدم بالشكر إل

العاملة في المكاتب القطرية لمنظمة األغذية والزراعة على جهودها في جمع 

 .القصص وتبادلها معنا

للتعليقات واالقتراحات، ال تترددوا باالتصال مع 

Valentina.Franchi@fao.org  

ات  : تقديم مؤشر
ً
 منظمة األغذية والزراعةقريبا
 المعنية بالنوع االجتماع  يدة الجد

ة اإلقليميةValentina Franchiستقدم  بشؤون النوع المعنية  , الخبي 
ق األدنن وشمال أفريقيا  االجتماعي  ي المكتب اإلقليمي للشر

ن
 بالتعاون مع ف

ن  ن الجنسي  ي الشامل والمساواة بي 
ات ال قسم التحول الريفن  منظمةمؤرسر

ن الإىل  الخاصة بالنوع االجتماعي الجديدة  ن بمنسقي  نوع االجتماعي الالمعنيي 
ن  ي أغسطس.  والموظفي 

ن
ن ف  المهتمي 

 لقد 
 
ات المر  تم مؤخرا ي  نوع االجتماعي اجعة مؤرسر

ن
تبسيطها و . منظمةالف

  :كما يىلي   وتقليصها إىل ثالث فئات

 GM 0:  ن ذات صلة ن الجنسي  ي ال تكون فيها المساواة بي 
المشاري    ع النر

ي أو اجتماعي   .بسبب عدم وجود مكون بشر

GM 1:  ي ي يتم فيها دمج أبعاد النوع االجتماعي بشكل منهجر
المشاري    ع النر

ن ليس الهدف الرئيسي ولكن  ن الجنسي   .تعزيز المساواة بي 

GM 2:  ن ي يكون الهدف الرئيسي منها هو تعزيز المساواة بي 
المشاري    ع النر

ن المرأة ن و / أو تمكي   .الجنسي 

اتومن الج تشي  إىل المدى  المعنية بالنوع االجتماعي  دير بالذكر أن المؤرسر
ن  ن الجنسي  وع المساواة بي  ن المرأةو/  الذي سيعزز فيه المشر ، مما أو تمكي 

ي سياسة 
ن
ي تحقيق األهداف الواردة ف

ن
ي نهاية المطاف ف

ن
منظمة يساهم ف

ن  ن الجنسي   . 2030-2020األغذية والزراعة بشأن المساواة بي 

اتوللحصول عىل معلومات  النوع االجتماعي وتطبيقاتها يرجر  أكير عن مؤرسر
 التواصل مع 

 Valentina.Franchi@fao.org    أوMaggie.Refaat@fao.org   
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