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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



التنمية اأجل	 الجن�شين	من	 بين	 الفجوة	 �شد	 الزراعة:	 في	قطاع	 9المراأة	

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 

2 الإطار 
الأ�سئلة التي يكثر طرحها ب�ساأن المراأة في قطاع الزراعة
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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.
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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 
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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 




