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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 
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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 




