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املستخلص

تدعــو خطــة التنميــة املســتدامة  2030إىل إحــداث تحـ ّول جــذري؛ فليــس املقصــود تحقيــق ســبعة عــر هدفًــا
يف مختلــف القطاعــات أو يف كل بعـ ٍـد مــن أبعــاد التنميــة عــى حــدة ،بــل املقصــود هــو إعــال حقــوق اإلنســان
الواجبــة للجميــع ،وتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،ومتكــن النســاء والفتيــات كافــة ،وهــي أهــداف وغايــات
متكاملــة غــر قابلــة للتجزئــة ،كــا أنهــا تحقــق التــوازن بــن األبعــاد الثالثــة للتنميــة املســتدامة؛ البعــد االقتصــادي
والبعــد االجتامعــي والبعــد البيئي.غــر أنــه يبــدو أن العــامل ليــس عــى املســار الصحيــح فيــا يتعلــق بتحقيــق
الهــدف الخــاص بالقضــاء عــى الجــوع مــن حيــث الوصــول إىل غــذاء آمــن ٍ
وكاف ومغـ ٍـذ لجميــع األف ـراد عــى
مــدار العــام؛ فبحلــول عــام  2030مــن املتوقــع أن يتعــرض  840مليــون شــخص النعــدام األمــن الغــذايئ ،ناهيــك
عــن اآلثــار الســلبية التــى أحدثهــا فــروس كورونــا ،فاســتنا ًدا إىل التوقعــات االقتصاديــة العامليــة تشــر البيانــات
الحاليــة إىل أن مايقــرب مــن  690مليــون شــخص أو ( )%8.9مــن ســكان العــامل يعانــون مــن الجــوع ،كــا تشــر
إىل زيــادة احتامليــة تعــرض  83إىل  132مليــون شــخص لنقــص التغذيــةThe State Of Food Security and( .
)Nutrition, 2020
أمــا عــن املنطقــة العربيــة فهــي تعتمــد اعتــا ًدا كبـ ًرا عــى واردات األغذيــة ،حيــث تحتــل صــدارة مناطــق العــامل
املســتوردة لألغذيــة وتســتورد مــا يفــوق ( )%25مــن القمــح املتــداول يف األســواق العامليــة؛ مــا يجعلها عرضــة للتأث ّر
بتقلّبــات التجــارة العامليــة وبعــدم التكافــؤ يف التبــادل التجــاري .واإلنتاجيــة الزراعيــة منخفضــة يف كثــر مــن البلــدان
وكث ـ ًرا مــا تكــون املامرســات الزراعيــة غــر مســتدامة؛ مــا يح ـ ّد مــن توفــر الغــذاء بتكلفــة ميســورة يف األجلــن
والتوســع الحــري املتزايــد إىل تفاقــم هــذا الوضــع ،ويســتمر
املتوســط والطويــل .وتــؤ ّدي نــدرة امليــاه وتغـ ّـر املنــاخ
ّ
ارتفــاع معـ ّدالت الجــوع ونقــص التغذيــة ،ال ســيام يف ظــل تفــي الرصاعــات ،إضافــة إىل انتشــار الجــوع املزمــن الحاد
يف مختلــف أنحــاء املنطقــة .ويتوقّــف إح ـراز التق ـ ّدم يف تحقيــق الهــدف الثــاين مــن أهــداف التنميــة املســتدامة
مخصصــة ومنظمــة يف الزراعــة املســتدامة ،وعىل اســتخدام املعرفة
(القضــاء عــى الجــوع) عــى توظيــف اســتثامرات ّ
والتكنولوجيــات لزيــادة إنتاجيــة القطــاع الزراعــي ،وعــى إنهــاء الرصاعــات ،والتعــاون اإلقليمــي (التقريــر العــريب
للتنميــة املســتدامة.)25 :2020 ،وقــد أشــار الرتكيــز الــدويل إىل أنــه ال ميكــن أن يتحقــق هــدف القضــاء عــى الجــوع
يف ظــل غيــاب املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .وأن القيــود املفروضــة عــى حركــة املــرأة ،والتــي تحــول دون وصولهــا
إىل العدالــة وحصولهــا عــى األرايض واملــوارد االقتصاديــة ،تــؤدي إىل إقصائهــا مــن القــوى العاملــة املنتجــة ،وتقــوض
إمكانياتهــا ،وتعرضهــا ملزيــد مــن الفقــر ،عــى الرغــم مــن أن املــرأة الريفيــة قــادرة عــى املشــاركة عــى نحــو كامل يف
عمليــة التنميــة الزراعيــة عــر تعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بقطــاع الزراعــة ،األمــر الــذى يعد املعــر الحقيقى
الــذى يســهم يف الحــد مــن الفقــر املدقــع ،ويــؤدي إىل القضــاء عــى الجــوع وتحقيــق العمــل الالئــق ،والحــد مــن
مظاهــر الضعــف االجتامعــي واالقتصــادي للريفيــات تحــت مظلــة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة؛ ومــن ثــم محاولــة
تحقيــق غايــات العديــد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .2030
ويف هــذا اإلطــار ،تســعى الورقــة إىل إلقــاء الضــوء عــى كيفيــة دمــج النــوع االجتامعــي بالسياســات الزراعيــة
ملحاولــة تحقيــق الهــدف األول (القضــاء عــى الفقــر) والثــاين (القضــاء عــى الجــوع) مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة  ،2030عــر تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بقطــاع الزراعــة لتمكــن الريفيــات مــن خــال
التعــرف عــى التحديــات التــى تقابلهــن وكيفيــة التغلــب عــى العقبــات والتحديــات مــن خــال عــدة آليــات
محــددة وموجهــة لعــدد مــن الــوزارات.
ومــن ثــم تناولــت الورقــة عــرض مــؤرشات التنميــة الزراعيــة يف املنطقــة العربيــة ،والتــي تعــد أحــد العنــارص
التــي تــؤدي إىل توضيــح مــدى توفــر البيئــة التمكينيــة التــي مــن شــأنها أن تحقــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة،
وتوضيــح مالمــح محــاور األمــن الغــذايئ باملنطقــة العربيــة مــن اإلمــداد ،واالســتقرار ،وتوفــر الغــذاء ،وسياســات
ـول إىل توضيــح مالمــح دمــج النــوع االجتامعــي بالسياســات الزراعيــة ،وآليــات دمــج النــوع
األمــن الغــذايئ ،وصـ ً
االجتامعــي بقطــاع الزراعــة ،تركي ـ ًزا عــى املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ومتكــن النســاء الريفيــات بــن الواقــع
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واملأمــول باملنطقــة العربيــة؛ وذلــك بهــدف الوصــول إىل تحديــد تحديــات متكــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة باملنطقــة
العربيــة؛ بهــدف التمكــن مــن وضــع مجموعــة مــن التوصيــات التــى مــن شــأنها أن تحقــق املســاواة بــن الرجــل
واملــرأة بقطــاع الزراعــة لتحقيــق الهــدف األول (القضــاء عــى الفقــر) والهــدف الثــاين (القضــاء عــى الجــوع).
أمــا فيــا يتعلــق باملنهــج املســتخدم يف إعــداد الورقــة ،فقــد تــم اتبــاع املنهــج االســتقراىئ ،وتــم االعتــاد عــى
التقاريــر الدوليــة والوطنيــة والبيانــات واألبحــاث مــن خــال البحــث املكتبــي ومراجعــة األدبيــات املنشــورة ذات
الصلــة فضـ ًـا عــن الوثائــق الرســمية لــوزارات الزراعــة بخصــوص االسـراتيجيات ،والحصــول عــى البيانــات مــن املواقــع
اإللكرتونيــة لعــدد مــن املنظــات الدوليــة ذات االهتــام بالتنميــة الريفيــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ عــر تبنــى قضايــا
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بقطــاع الزراعــة ،متمثلــة يف املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة بــكل مــن :منظمــة األغذيــة
والزراعــة لألمــم املتحــدة ،والبنــك الــدويل ،واإلســكوا ،ومنظمــة املــرأة العربيــة ،واملنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة،
واليونيســف وغريهــا .وقــد تــم التوصــل إىل مجموعــة مــن النتائــج تتلخــص يف التــايل:
تســتورد املنطقــة العربيــة مــا يفــوق ( )%25مــن القمــح املتــداول يف األســواق العاملية ،حيــث تتفاقــم صعوبة حصول
الفقـراء والنازحــن عــى مايكفــى مــن الغــذاء بســب عــدم كفايــة خدمــات الرعايــة الصحيــة وامليــاه .ومعظــم الذيــن
يعانــون نقــص التغذيــة يعيشــون يف املناطــق الريفيــة؛ حيــث يعــد االســتثامر العــام يف الزراعــة يف املنطقــة العربيــة
ثــاين أدىن املــؤرشات بــن جميــع املناطــق ،ويعــادل  ،0.28بينــا بلــغ متوســط معــدل النمــو الســكاين بالبلــدان العربية
( )%1.9ســنويًّا بــن عامــي  2015و ،2020وهــو ثــاين أرسع املعــدالت يف العــامل .ويــؤدى النمــو الســكاين الرسيــع إىل
زيــادة الطلــب عــى الغــذاء ،وتفاقــم الضغــوط عــى املــوارد الطبيعيــة (التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة ،2020
.)27 :2019
تســهم الزراعــة بنســبة تبلــغ ( )%7فقــط مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف املنطقــة العربيــة ،ومــع ذلــك يعــد دورها
رئيسـيًّا يف تحقيــق األمــن الغــذايئ؛ إذ يعــد اإلنتــاج املحــي واســع النطــاق لألغذيــة ضامنــة أساســية الســتقرار توفــر
األغذيــة .واألهــم مــن ذلــك أن الزراعــة ت َعــد ركيــزة أساســية يف الحصــول عــى األغذيــة؛ ألن ( )%40مــن الســكان
تقري ًبــا ،والســيام األفقــر بينهــم ،يعتمــدون يف معيشــتهم عــى الزراعــة (تقريــر آفــاق املنطقــة العربيــة ،2030
.)7 :2017
يعــاين نحــو  33مليــون شــخص يف املنطقــة العربيــة يف الوقــت الحــارض مــن نقــص التغذيــة .ورمبــا يتزايــد هــذا العــدد
يف الســنوات والعقــود املقبلــة جـراء الرصاعــات املمتــدة ،ونوبــات الجفــاف الطويلــة ،ومعــدل النمــو الســكاين املرتفع،
وتغــر املنــاخ ،ونــدرة املــوارد .ويعــد تحقيــق الهــدف الثــاين للتنمية املســتدامة (القضــاء عىل الجــوع) رضورة سياســية
بالغــة األهميــة ألســباب عديــدة ،أهمهــا أنــه مبثابــة األســاس للســام االجتامعــي يف العــامل العــريب ،ومــع ذلــك فهــو
أحــد أكــر التحديــات التــي تواجههــا املنطقــة صعوبة بســبب القيــود الشــديدة املتعلقــة بتوفــر األرايض وامليــاه إلنتاج
الغــذاء (الحوكمــة والتعــاون حــول الغــذاء.)2 :2019 ،
تنحــر مشــاركة املــرأة يف االســتخدام النهــايئ للمــوارد املائيــة ،وليســت لهــا مشــاركة عــى مســتوى التخطيــط أو
اتخــاذ القـرار بوصفهــا صاحبــة مصلحــة يف إدارة املــوارد املائيــة كـ ًّـا ونو ًعــا؛ حيــث يقــع العــبء األكــر يف توفــر
امليــاه لالســتخدام النهــايئ عــى عاتــق املــرأة ،ويتطلــب ذلــك وقتًــا طويـ ًـا وجهـ ًدا كبـ ًرا؛ مــا يحرمهــا مــن مامرســة
أنشــطة إنتاجيــة أخــرى متكنهــا مــن تحقيــق عائــد اقتصــادي خــاص بهــا .ودمــج املــرأة يف إدارة املــوارد املائيــة
يتطلــب التغلــب عــى معوقــات اجتامعيــة واقتصاديــة ومؤسســية (اإلســكوا.)14 :2019،
تتحمــل املــرأة الريفيــة أعبــاء ومســؤليات إضافيــة دون أن تتمتــع بحريــة اتخــاذ القـرار والوصــول الــكايف للمــوارد.
وتؤكــد األدلــة العامليــة أنــه يف العديــد مــن األماكــن تتزايــد مشــاركة الريفيــات يف قطــاع الزراعــة ،وغال ًبــا مــا ترتكــز
يف العمــل املوســمي أو العمــل غــر املأجــور .وتتقــاىض النســاء أجــو ًرا أقــل ،وتواجههــن ظــروف عمــل ســيئة مقارنــة
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وفيــا يخــص فجــوة األجــور بــن الرجــل واملــرأة يف العمــل الزراعــي ،تتعــرض الريفيــات لفجــوه لصالــح
الرجــل عــى الرغــم مــن قيامهــا بنفــس العمــل؛ وهــو مــا ميكــن تفســرة يف ظــل مــا يســمى (Gender
 ،)Discriminationحيــث يتــم تقســيم ،أو توزيــع األدوار والقيــم االجتامعيــة عــى أســاس القيــم واألعـراف
الســائدة باملجتمــع وليــس بحســب جــودة العمــل.
التمييــز الغــذايئ :يف كثــر مــن املجتمعــات العربيــة ال تتنــاول املــرأة طعامهــا إال بعــد أن ينتهــى رجــال املنــزل
ثــم األطفــال؛ وبالتــايل يبقــى للمــرأة بواقــي الطعــام فقــط؛ مــا ينتــج نقــص التغذيــة واعتــال الصحــة (املــرأة
واألمــن الغــذايئ العــريب.)2010 ،
وقــد انتهــت ورقــة السياســات إىل مجموعــة مــن التوصيــات مــن شــأنها تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
بقطــاع الزراعــة :يتطلــب تحقيــق الهــدف األول (القضــاء عــى الفقــر) والهــدف الثــاين (القضــاء عــى الجــوع) مــن
أهــداف التنميــة املســتدامة  2030إدمــاج منظــور املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف السياســات الزراعيــة يف املنطقــة
العربيــة عــر إدراج الجانــب البحثــى ،وتنميــة القــدرات ،والوصــول املتســاوي للمــوارد والخدمــات ،وإلغــاء التمييز
الغــذايئ ،ومتكــن الريفيــات ،ورفــع املكانــة االجتامعيــة للريفيــن وإعالئهــا.
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املقدمة

تُعــد مشــكلة توفــر الغــذاء إحــدى أهــم املشــكالت الرئيســة يف العــامل ،وتلــك املشــكالت هــي :نقــص الغــذاء،
والفقــر ،وزيــادة النمــو الســكاين ،والتلــوث .وقــد واجــه العــامل يف مطلــع الســبعينيات أزمــة غذائيــة خطــرة انعكســت
يف زيــادة االهتــام العاملــي مبشــكلة الغــذاء وآثارهــا وكيفيــة مواجهتهــا .ومتاش ـ ًيا مــع هــذا االهتــام العاملــي نجــد-
ومنــذ أكــر مــن ثالثــة عقــود مضــت -أن الــدول العربيــة تســتهدف تحقيــق أمــن غــذايئ لشــعوبها وتوفــر غــذاء صحــي
لهــم بعيـ ًدا عــن مخاطــر اســترياده مــن الخــارج .ومــع بدايــة األلفيــة الجديــدة ،قامــت معظــم الــدول العربيــة بإطــاق
حزمــة مــن السياســات واالس ـراتجيات الزراعيــة بغيــة تقليــص حجــم الفجــوة الغذائيــة وتحقيــق قــدر مناســب مــن
األمــن الغــذايئ ،ولكــن لألســف ال تـزال الفجــوة الغذائيــة للــدول العربيــة مرتفعــة ،األمــر الــذي يعــر عــن عمــق الهــوة
بــن الطلــب عــى الغــذاء وإنتاجــه.
يعــاين نحــو  33مليــون شــخص يف املنطقــة العربيــة يف الوقــت الحــارض مــن نقــص التغذيــة .ورمبــا يتزايــد هــذا
العــدد يف الســنوات والعقــود املقبلــة جـراء الرصاعــات املمتــدة ،ونوبــات الجفــاف الطويلــة ،ومعــدل النمــو الســكاين
املرتفــع ،وتغــر املنــاخ ،ونــدرة املــوارد .إن تحقيــق الهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة هــو رضورة سياســية بالغــة
األهميــة ألســباب عديــدة ،أهمهــا أنــه مبثابــة األســاس للســام االجتامعــي يف العــامل العــريب ،ومــع ذلــك فهــو أحــد أكــر
التحديــات التــي تواجههــا املنطقــة صعوبــة بســبب القيــود الشــديدة املتعلقــة بتوفــر األرايض وامليــاه الالزمــن إلنتــاج
الغــذاء (الحوكمــة والتعــاون حــول الغــذاء.)2 :2019 ،
ولألمــن الغــذايئ أهميــة خاصــة يف ضــوء النمــو الســكاين املتزايــد وانخفــاض مســاحة األرايض الصالحــة للزراعــة،
إضافــة إىل اآلثــار املرتتبــة عــى التوســع العمـراين والتنميــة االقتصاديــة .حيــث إنــه عنــر أســايس مــن عنــارص التنميــة
الزراعيــة وأحــد األدوات الرئيســة التــي ميكــن أن يكــون لهــا أثــر إيجــايب يف مجــاالت الفقــر والتعليــم والصحــة والعمــل
والبيئــة.
وتلعــب الزراعــة والتنميــة الزراعيــة دو ًرا كبـ ًرا يف الحــد مــن الفقــر وتحســن مســتوى املعيشــة .وقــد أقــرت األهداف
الثامنيــة اإلمنائيــة لأللفيــة التــي تــم االتفــاق عليهــا يف عــام  2000مــن ِقبــل الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة بالــدور
املهــم للزراعــة ،وأبــرزت دورهــا يف الحــد مــن الجــوع ،وتعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،والحفــاظ عــى اإلدارة
املســتدامة للبيئــة (األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة يف الــرق األوســط.)13 :2013 ،
وقــد تــم تجديــد التعهــد مبكافحــة الجــوع وســوء التغذيــة وتوســيع نطاقهــا عــر ميثــاق تحقيــق أهــداف التنميــة
املســتدامة 2030؛ فالعالقــة بــن الهــدف الثــاين مــن أهــداف التنميــة املســتدامة (القضــاء عــى الجــوع) واألهــداف
وخصوصــا الهــدف الخامــس (املســاواة بــن الجنســن ومتكــن النســاء والفتيــات) توضــح الــدور األســايس
األخــرى،
ً
للزراعــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة ،والتــي أفســحت املجــال أمــام اتبــاع نهــج أكــر شــمولً يف مكافحــة الجــوع وســوء
التغذيــة (التنميــة واألمــن الغــذايئ والتغذيــة .)2 :2016 ،وقــد جــاءت أهــداف التنميــة املســتدامة  2030لتدعو مختلف
الجهــات املعنيــة عــى مســتوى العــامل إىل اتخــاذ تدابــر يف كافــة الجهــات للقضــاء عــى الجــوع ،وتوفــر األمــن الغــذايئ
املحســنة ،وتعزيــز الزراعــة املســتدامة .ومــن املهــم أن يكــون تعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة والتمكــن
والتغذيــة ّ
االجتامعــي واالقتصــادي للمــرأة محــور أي تدخــل يهــدف إىل تعزيــز الزراعــة املســتدامة لتحقيــق األمــن الغــذايئ
والقضاء عىل الفقر.
وقــد لفــت املجتمــع الــدويل االنتبــاه إىل أهميــة االســتثامر يف الزراعــة لتحقيــق األمــن الغــذايئ ،وأشــار إىل أنــه ال
ميكــن أن يتحقــق هــدف األمــن الغــذايئ يف ظــل غيــاب املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وتعــد املــرأة الريفيــة مــن أكــر
األفـراد تأثـ ًرا وتأثـ ًرا بتحقيــق األمــن الغــذايئ يف ظــل أكــر املشــكالت تعقيـ ًدا وهــي مشــكلة الفقــر؛ فنقــص االســتثامر
يف مجهــودات النســاء والفتيــات وفرصهــن يعــوق قدراتهــن عــى تنميــة أنفســهن ومجتمعاتهــن ،كــا يعــوق جهــود
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الحــد مــن الفقــر ،ويضعــف التنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة والزراعيــة؛ ومــن ثــم يــؤدي إىل عــدم القــدرة عــى
تحقيــق األمــن الغــذايئ وتوفــره عــر تعزيــز الزراعــة املســتدامة.
يعتمــد نجــاح الجهــود املبذولــة لتحقيــق التنميــة الزراعيــة املســتدامة إىل حــد بعيــد عــى تأهيــل املــرأة الريفيــة
وتطويــر مهاراتهــا وتوفــر فــرص عمــل الئقــة بهــا؛ مبــا يحقــق لهــا وألرستهــا ســبل تحســن مســتوى املعيشــة .إن
النهــوض بأوضــاع املــرأة الريفيــة يف شــتى املجــاالت يُعــد مطل ًبــا مهـ ًّـا لتحقيــق االســتقرار االجتامعــي واالقتصــادي
لهــا ،وهــو يتــم مــن خــال حاميــة حقوقهــا اســتنا ًدا إىل مبــدأ العدالــة واإلنصــاف؛ حيــث إنــه البــد مــن وجــود
سياســات تو َّجــه لحاميتهــا بقطــاع الزراعــة عــر تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة.
وىف إطــار محاولــة دمــج النــوع االجتامعــي بالسياســات الزراعيــة والتنميــة الريفيــة بغــرض تحقيــق املســاواة بني
الرجــل واملــرأة مــرو ًرا بتمكــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة ،ســوف تتنــاول الورقــة النقــاط التاليــة:
أولً  :مؤرشات التنمية الزراعية يف املنطقة العربية.
ثانيًا :محاور األمن الغذايئ يف املنطقة العربية.
ثالثًا :سياسات األمن الغذايئ يف املنطقة العربية.
راب ًعا :تحديات متكني املرأة الريفية بقطاع الزراعة يف املنطقة العربية.
خامسا :دمج النوع االجتامعي بالسياسات الزراعية يف املنطقة العربية.
ً
سادسا :اآلليات الالزمة لدمج النوع االجتامعي بقطاع الزراعة.
ً
ساب ًعا :املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات الريفيات :بني الواقع واملأمول يف املنطقة العربية.
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ً ً
العربية
املنطقة
الزراعية يف
التنمية
مؤشرات
أول:أول:
العربية
املنطقة
الزراعية يف
التنمية
مؤشرات

تســهم الزراعــة بنســبة ( )%7فقــط مــن الناتــج املحــي اإلجــايل يف املنطقــة العربيــة ،ومــع ذلــك فــإن دورهــا رئيــس
يف تحقيــق األمــن الغــذايئ ،إذ يعــد اإلنتــاج املحــي واســع النطــاق لألغذيــة ضامنــة أساســية الســتقرار توفــر األغذيــة.
واألهــم مــن ذلــك أن الزراعــة ت َعــد ركيــزة أساســية يف الحصــول عــى األغذيــة ألن ( )%40مــن الســكان تقري ًبــا ،والســيام
األفقــر بينهــم ،يعتمــدون يف معيشــتهم عــى الزراعــة (تقريــر آفــاق املنطقــة العربيــة .)7 :2017 ،2030
ويعــاين إنتــاج األغذيــة يف املنطقــة العربيــة مــن قيــود طبيعيــة تتمثــل يف نوعيــة األرايض وإمكانيــة الحصــول عــى
امليــاه .فمــن مجمــوع مســاحة األرايض يف البلــدان العربيــة ،يصنــف أقــل مــن واحــد يف املائــة بأنــه عــايل اإلنتاجيــة أو
حتــى متوســط اإلنتاجيــة ،لكــن هنــاك تبايــن كبــر بــن مختلــف البلــدان .فمــن حيــث نوعيــة األرايض ،يف الســودان
تعتــر ( )%17مــن األرايض عاليــة اإلنتاجيــة ،وعــى النقيــض مــن ذلــك ،مــا يقــرب مــن ( )%80مــن أرايض جيبــويت غــر
صالحــة للزراعــة .وتتفاقــم مســألة نوعيــة األرايض بســبب التوســع العمـراين الرسيــع عــى األرايض الزراعيــة الخصبــة،
وكذلــك التدهــور الرسيــع واملســتمر الــذي تعــاين منــه الرتبــة يف املنطقــة ،واملنطقــة العربيــة هــي أشــد املناطــق يف
نــدرة امليــاه يف العــامل ،وتزيــد الضغــوط االقتصاديــة والدميغرافيــة مــن هــذه النــدرة النســبية (آفــاق املنطقــة العربيــة
.)2 :2017 ،2030
واملســاحة الجغرافيــة للمنطقــة العربيــة بلغــت نحــو  1343مليــون هكتــار عــام  ،2018ومتثّــل مســاحة األرايض
الصالحــة للزراعــة منهــا حــوايل  233,24مليــون هكتــار أي بنســبة تبلــغ ( ،)%17,37والتــي يــزرع منهــا فقــط نحــو
 74,12مليــون هكتــار بنســبة تبلــغ ( )%31,78مــن إجــايل مســاحة األرايض الصالحــة للزراعــة.
وتتصــف املــوارد املائيــة يف املنطقــة العربيــة بالنــدرة؛ مــا يشــكل تحديًــا كب ـ ًرا أمــام تحقيــق الربامــج التنمويــة
الزراعيــة؛ وبالتــايل تحســن حالــة األمــن الغــذايئ العــريب .بالرغــم مــن أن مســاحة الوطــن العــريب تشــكل حــوايل ()%9
مــن مســاحة العــامل ،إال أن نصيــب الوطــن العــريب مــن املــوارد املائيــة العذبــة ال يتجــاوز ( )%2مــن نظريتهــا عــى
مســتوى العــامل.
وتقــدر نســبة اســتخدام امليــاه يف الزراعــة مــن إجــايل االســتخدامات يف املنطقــة العربيــة بنحــو ( )%83,8مقارنــة بـــ
( )%71,6عــى املســتوى العاملــي .ومتوســط نصيــب الفــرد مــن امليــاه املتجــددة يف عــدد كبــر مــن الــدول العربيــة يقــل
ـب يف الســنة ،حيــث ي ـراوح مــا بــن  400,8و  400,2مــر مكعــب يف الكويــت واإلمــارات وقطــر
عــن  500مــر مكعـ ٍ
والســعودية واليمــن والبحريــن واألردن وليبيــا وفلســطني والجزائــر وســلطنة ُعــان وجيبــويت وتونــس ،بينــا تـراوح مــا
بــن  589,4إىل  997,1مــر مكعــب يف الســنة يف كلٍ مــن مــر ولبنــان واملغــرب وســوريا والســودان والصومــال .وارتفــع
هــذا املتوســط عــن  1000مــر مكعــب يف كلٍ مــن جــزر القمــر والعـراق وموريتانيــا (تقريــر أوضاع األمــن الغــذايئ العريب،
.)7-6 :2018
ونــاد ًرا مــا يُنظــر إىل العالقــة بــن إدارة امليــاه واألمــن الغــذايئ مــن خــال منظــور النــوع االجتامعــي ،فاحتياجــات
املــرأة الخاصــة ووجهــات نظرهــا غــر منعكســة بشــكل جيــد يف إدارة امليــاه؛ ونتيجــة لذلــك مل تكــن الترشيعــات
والسياســات املتعلقــة بامليــاه الزراعيــة مراعيــة للمنظــور الجنســاين يف كثــر مــن الحــاالت ،ومل تهتــم باســتخدامات
النســاء املتعــددة للميــاه (عــى ســبيل املثــال للــري ،والبســتنة املنزليــة ،واملاشــية ،واالســتخدام الشــخيص واملنــزيل).
ناقصــا عندمــا يتعلــق األمــر بصنــع القـرار بشــأن اســتخدام امليــاه وتخصيصهــا وحوكمتهــا،
وتظــل املــرأة ممثلــة متثيـ ًـا ً
رئيســا يف تطويــر املامرســات املســتدامة ويف بنــاء النظــم التــي تهــدف إىل ضــان
عــى الرغــم مــن حقيقــة أن لهــا دو ًرا ً
األمــن الغــذايئ .والعديــد مــن النســاء لهــا منظــو ًرا مميـ ًزا ومعرفــة بهــذه املهمــة .عــى ســبيل املثــال قــد يكــون لــدى
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املزارعــات احتياجــات مختلفــة مــن حيــث تكنولوجيــا الــري ،وقــد يكــن حامــات للمعرفــة مثــل معرفــة تجميــع
ميــاه األمطــار؛ ومــن ثــم يجــب أن يُنظــر إليهــن بوصفهــن رشكاء يف التعامــل مــع بعــض التحديــات املتعلقــة
باألمــن املــايئ والغــذايئ التــي يواجههــا العــامل يف ضــوء تغــر املنــاخ والنمــو الســكاين والطلــب املتزايــد عــى امليــاه
(.)HLPF 2015
وتتــم مشــاركة املــرأة عــى مســتوى االســتخدام النهــايئ للمــوارد املائيــة وليــس عــى مســتوى التخطيــط أو
اتخــاذ القـرار بوصفهــا صاحبــة مصلحــة يف إدارة املــوارد املائيــة كـ ًّـا ونو ًعــا .ويقــع العــبء األكــر يف توفــر امليــاه
لالســتخدام النهــايئ عــى عاتــق املــرأة ،ويتطلــب ذلــك منهــا وقتًــا طويـ ًـا وجهـ ًدا كبـ ًرا؛ مــا يحرمهــا مــن مامرســة
أنشــطة إنتاجيــة أخــرى متكنهــا مــن تحقيــق عائــد اقتصــادي خــاص بهــا .ودمــج املــرأة يف إدارة املــوارد املائيــة
يتطلــب التغلــب عــى معوقــات اجتامعيــة واقتصاديــة ومؤسســية (اإلســكوا.)34 :2019 ،
وأمــا عــن النســاء مــن صغــار املزارعــات يف املناطــق الزراعيــة التــي تعتمــد عىل ميــاه األمطــار ،فإنهن تســتخدمن
يف املحاصيــل الغذائيــة كميــة مــن املــاء أقــل مــن تلــك التــي تســتعملها املنظومــات الزراعيــة الرجاليــة التــي تنتــج
ـول واحـ ًدا أو عــدة محاصيــل هــي غال ًبــا مــا تضــم محاصيــل «عطــى للــاء» مثــل السـكّر واألرز .يضــاف
محصـ ً
إىل ذلــك ،وبصفــة خاصــة أثنــاء فـرات الجفــاف الطّويلــة ،أن اختيــار نــوع املحصــول يرتبــط بعوامــل أخــرى ،مثــل
إمكانيــة االســتفادة مــن العاملــة؛ ذلــك أن العديــد مــن الرجــال يهاجــرون وغال ًبــا مــا تضطــر ال ّنســاء إىل التّوفيــق
بــن مهامهــن املنزليــة األخــرى وبــن مهــام الــري ،وعــادة مــا يجــدن صعوبــة يف الــري أثنــاء الليــل ،والســيام إذا كــن
عازبــات؛ وذلــك نتيجــة القواعــد االجتامعيــة التــي تضبــط مســائل التنقــل واألمــن؛ ومــن ثــم صعوبــة حرصهــن
(دليــل املصــادر يف النــوع االجتامعــي إلدارة امليــاه.)93 :2006 ،
إضافــة إىل هــذا تتعــرض املنطقــة العربيــة إىل تحـ ٍـد ،حيــث توجــد صعوبــة يف قيــاس الهــدف الســادس (ضــان
توفــر امليــاه) نظـ ًرا لعــدم وجــود تصنيــف للبيانــات وف ًقــا للنــوع (التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة.)87 :2020 ،
وتشــر الحقائــق واملعطيــات الســابقة إىل وجــود العديــد مــن املعوقــات الطبيعيــة والتقنيــة واملؤسســية بقطــاع
الزراعــة ،والتــى تشــكل تحديــات تحتــاج إىل الكثــر مــن العمــل لتخطيهــا مبــا يكفــل إمكانيــة تحقيــق األمــن
الغــذايئ؛ حيــث إن املنطقــة العربيــة هــي أشــد املناطــق نــدرة يف امليــاه ،وتزيــد الضغــوط االقتصاديــة والدميغرافيــة
بســبب هــذه النــدرة النســبية؛ مــا يــؤدى إىل انخفــاض اإلنتاجيــة الزراعيــة وانخفــاض مســتوى الدخــول؛ ومــن
ثــم انتشــار الجــوع وانعــدام األمــن الغــذايئ وارتفــاع مســتوى الفقــر .وحينــا نتحــدث عــن الفئــات األكــر تــر ًرا
مــن الفقــر وتأث ـ ًرا بــه نجــد أنهــن النســاء الريفيــات .وأكــد تقريــر (القمــة العربيــة التنمويــة .)17 :2019،أن
اإلحصائيــات يف جميــع أنحــاء العــامل تظهــر أن النســاء هــن األكــر فق ـ ًرا مــن الرجــال .وتشــر التقدي ـرات إىل أن
النســاء ميثلــن نســبة تبلــغ ( )%70مــن  1.2مليــار شــخص يعيشــون يف فقــر ،وهــو مــا يوضــح عالقــة التأثــر والتأثــر
بــن الهــدف األول (القضــاء عــى الفقــر) والهــدف الثــاين (القضــاء عــى الجــوع) ،ويشــر تقريــر (Feminization
 )of Poverty;2015أن النســاء الفقـرات فرصتهــن ضعيفــة يف الوصــول الــكايف إىل املــوارد؛ ومــن ثــم يصبحــن أكــر
عرضــه لآلثــار الســلبية للفقــر.
ً ً
العربية
املنطقة
يف
الغذائي
األمن
حماور
ا:
ثانيحماور األمن الغذائي يف املنطقة العربية
ثانيا:

يتحقــق األمــن الغــذايئ عندمــا يتمتــع البــر كافــة يف جميــع األوقــات بفــرص الحصــول ،مــن النواحــي املاديــة
واالجتامعيــة واالقتصاديــة ،عــى أغذيــة كافيــة وســليمة ومغذيــة تلبــي حاجاتهــم التغذويــة وتناســب أذواقهــم
الغذائيــة يك يعيشــوا حيــاة موفــورة النشــاط والصحــة .وهنــاك عــدة محــاور ملفهــوم األمــن الغــذايئ تتمثــل يف
محــور اإلتاحــة ،ومحــور الحصــول عــى الغــذاء ،ومحــور االســتفادة مــن الغــذاء ،ومحــور اســتقرار واســتدامة
األمــن الغذايئ.ســوف يتــم اســتعراضها كــا جــاء بتقرير(أوضــاع األمــن الغــذايئ العــريب )49 ،39 :2018 ،كالتــايل:
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 :1.2املحور األول :إتاحة الغذاء
يركــز محــور إتاحــة الغــذاء عــى جانــب العــرض ،ويقــاس بقــدرة املجتمــع أو الدولــة عــى توفــر اإلمــدادت الكافيــة
مــن الغــذاء لســكانها ،ســواء مــن إنتاجهــا املحــي أو مــن األســواق الخارجيــة .ويســتعرض الجــزء التــايل إتاحــة الغــذاء،
والــذي يتضمــن اإلنتــاج مــن الســلع الغذائيــة الرئيســة النباتيــة والحيوانيــة ،والتجــارة الخارجيــة ،واملنــح واملســاعدات
الغذائيــة ،باإلضافــة إىل مــؤرشات إتاحــة الغــذاء.
 :1.1.2إتاحة الغذاء من السلع الغذائية الرئيسة النباتية والحيوانية
إجاميل إنتاج مجموعة الحبوب الرئيسة:
تراجــع إجــايل إنتــاج الحبــوب يف املنطقــة العربيــة بــن عامــي2017م و2018م بنحــو ()%5.84؛ ويرجــع ذلــك بصفة
أساســية إىل انخفــاض املســاحات املزروعــة بنســبة تبلــغ ( )%12.43يف كلٍ مــن محاصيــل الــذرة الرفيعــة والدخــن،
واألرز ،والــذرة الشــامية بنســب تبلــغ ( ،)%34.15و( )%15.89و( )%0.94عــى التــوايل؛ ويعــزى انخفــاض إنتــاج الــذرة
الرفيعــة والدخــن إىل انخفــاض معــدالت ســقوط األمطــار وقلــة التمويــل الــازم للزراعــة يف جمهوريــة الســودان ،وقــد
تناقــص اإلنتــاج فيهــا بنحــو ( )%18.28عــن عــام .2017
وارتفــع إنتــاج القمــح والشــعري وبعــض الحبــوب األخــرى مثــل الشــوفان والرتيتــكال عــى املســتوى العــريب بنســبة
رشا جي ـ ًدا لتوفــر الغــذاء مــن اإلنتــاج املحــي واإلســهام يف
تبلــغ ( ،)%4.81( ،)%2.17و( ،)%26.45ويع ـ ّد هــذا مــؤ ً
تحســن حالــة انعــدام األمــن الغــذايئ ،وخاصــة أن محصــول القمــح ميثــل النســبة األكــر يف قيمــة الفجــوة الغذائيــة.
وترتكــز زراعــة محصــول القمــح يف كلٍ مــن مــر واملغــرب والجزائــر والع ـراق وســوريا وتونــس ،حيــث تســهم هــذه
الــدول مجتمعــة بنحــو ( )%94,18مــن إجــايل إنتــاج املنطقــة العربيــة مــن هــذا املحصــول.
أمــا عــى املســتوى القطــري ،فأســهمت خمــس دو ٍل عربيــة هــى مــر ،املغــرب ،الجزائــر ،الســودان ،العـراق بنســبة
بلغــت ( )%87.28مــن إجــايل إنتــاج املنطقــة العربيــة مــن الحبــوب عــام  .2018ويالحــظ أن مــر وحدهــا أســهمت
بنســبة بلغــت ( )%41.18مــن إجــايل إنتــاج الحبــوب يف املنطقــة العربيــة ،تليهــا املغــرب بنســبة بلغــت (،)%19.41
حيــث حققــت مــر معــدالت إنتاجيــة عاليــة بلغــت  7,17طــن للهكتــار.
ومبقارنــة إنتاجيــة الحبــوب يف املنطقــة العربيــة يف عــام  2018باإلنتاجيــة العامليــة يتضــح أنهــا منخفضــة انخفاضً ــا
كبـ ًرا؛ إذ قــدرت بنحــو  1,70طن/هكتــار ،بينــا تصــل اإلنتاجيــة العامليــة إىل نحــو 4,07طن/هكتــار .وتتفــاوت اإلنتاجية
بــن الــدول العربيــة ،وداخــل الــدول نفســها وف ًقــا ملــا يــي:
أســلوب الــري املســتخدم كنتيجــة لقلــة اســتخدام التقنيــات الحديثــة واملتطــورة ،باإلضافــة إىل اعتــاد امل ـزارع
العــريب عــى أصنــاف تقــاوي متدنيــة اإلنتاجيــة ،وعــدم كفايــة الكميــات املنتجــة مــن األصنــاف عاليــة اإلنتاجيــة
واملقاومــة لظــروف الشــح املــايئ واألمـراض؛ وهــو األمــر الــذي يســتوجب تبنــي تنفيــذ اســترياتيجية عربيــة للنهــوض
مبحاصيــل الحبــوب واســتعامل الحــزم التقنيــة املالمئــة لتطويــر اإلنتاج ّيــة.
 :2.1.2إتاحة الغذاء من التجارة الخارجية
تركــزت الــواردات يف الحبــوب والدقيــق مــن جملــة الســلع النباتيــة بنســبة تـراوح بــن ( )%43و( )%52خــال الفــرة
 ،2018-2015مقابــل نســبة منخفضــة مــن الصــادرات تراوحــت بــن ( )%13( )%10لنفــس الفــرة؛ مــا يشــر إىل عجــز
واضــح يف امليـزان الســلعي للحبــوب والدقيــق وعــى النقيــض مــن ذلــك فــإن امليـزان الســلعي للخــر والفاكهــة يحقــق
فائضً ــا نتيجــة لزيــادة الصــادرات منهــا إىل مــا يزيــد عــى ضعفــي الــواردات.
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فيــا يتعلــق بالســلع الغذائيــة الحيوانيــة ،فــإ ّن الــواردات مــن اللحــوم الحمـراء تراوحــت نســبتها بــن (- %37
 )%41مــن جملــة واردات الســلع الحيوانيــة خــال الفــرة  2018-2015مقابــل نســبة ضئيلــة مــن الصــادرات ال
تتجــاوز ( )%7-%2مــن جملــة صــادرات الســلع الحيوانيــة خــال نفــس الفــرة .وعــى العكــس مــن ذلــك ،فــإن
األســاك فاقــت الصــادرات منهــا الــواردات.
وعــن مشــاركة النســاء والرجــال بقطــاع اإلنتــاج الحيــواين تتضــح مشــاركة النســاء مــن جميــع األعــار بهــذا
القطــاع .وميلــك الرجــال الحيوانــات الكبــرة مثــل املاشــية والجامــوس ،بينــا تكــون النســاء عــاد ًة مســؤوالت
عــن الدواجــن والحيوانــات املجــرة الصغــرة مثــل املاعــز .ويســتمر التمييــز بــن الرجــل واملــرأة ليحــرم املــرأة
مــن الحصــول عــى املــوارد والحقــوق والخدمــات؛ فاملزارعــون الذيــن ميلكــون أرضً ــا تزيــد احتــاالت توظيفهــم
الســتثامرات طويلــة األجــل ،ويحاولــون اتبــاع تكنولوجيــات إنتاجيــة جديــدة .ويف مجــال تربيــة الحيوانــات ،تكــون
فــرص حصــول الذكــور عــى التدريــب والتكنولوجيــا أفضــل بكثــر مــن فــرص حصــول اإلنــاث عــى ذلــك التدريــب
وتلــك التكنولوجيــا؛ فربامــج اإلرشــاد الزراعــي تكــون موجهــة عــادة نحــو الــروة الحيوانيــة التــي ميلكهــا الرجــال،
ويفتقــر املرشــدون الزراعيــون إىل مــا يلــزم مــن مهــارات التحفيــز والتواصــل للعمــل مــع نســاء غال ًبــا مــا يكــن
أميــات (ســد الفجــوة( )16 :2009 ،حالــة األغذيــة والزراعــة.)38 ،2011،
 :3.1.2الفجوة الغذائية (صايف االسترياد يف املنطقة العربية)
تعــد الفجــوة الغذائيــة الشــق املكمــل ملعــدل االكتفــاء الــذايت وتراجــع قيمــة فجــوة الســلع الغذائيــة الرئيســة
يف املنطقــة العربيــة مــن نحــو  34,69مليــار دوالر يف عــام 2017إىل نحــو  33,58مليــار دوالر عــام  ،2018أي
تراجــع بنســبة ( .)%3,20وعــى الرغــم مــن تراجــع قيمــة الفجــوة بــن عامــي 2017و ،2018إالّ أ ّن هــذا ال يعنــي
تحسـ ًنا يف اإلنتــاج .ويعــزى هــذا الرتاجــع إىل االنخفــاض يف األســعار العامليــة للســلع الغذائيــة خــال عــام .2018
 :4.1.2إتاحة الغذاء من املنح واملساعدات الغذائية
تعــد املعونــات الغذائيــة أحــد الطــرق املتبعــة يف تعزيــز األمــن الغــذايئ يف دول العــامل .وقــد بلغــت قيمــة
املعونــات الغذائيــة املقدمــة مــن لجنــة املســاعدات اإلمنائيــة ( )DCAلبعــض الــدول العربيــة مــا قيمتــه 140
مليــون دوالر يف عــام  ،2017حيــث انخفضــت هــذه املعونــات للــدول العربيــة مبــا نســبته ( )%50مقارنــة بعــام
( 2016منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة .)OECD
 :2.2املحور الثاني :إمكانات الحصول على الغذاء
يركّــز محــور إمكانــات الحصــول عــى الغــذاء عــى جانــب الطلــب ،ويقــاس بقــدرة كافــة األف ـراد يف املجتمــع
عــى تدبــر احتياجاتهــم مــن الغــذاء وفــق إمكاناتهــم املاديــة ،وأســعار الســلع الغذائيــة ،والنمــو الســكاين ،ومنــو
اإلنتــاج الغــذايئ ،والنمــط الغــذايئ الســائد ،وأيضً ــا وفــق مــا يُتَّ َبــع مــن السياســات االقتصاديــة واالجتامعيــة ذات
العالقــة.
 :1.2.2أسعار السلع الغذائية
تعــد أســعار الســلع الغذائيــة مــن أهــم املتغــرات ذات األثــر املبــارش يف إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء؛
حيــث يــؤدي انخفاضهــا إىل زيــادة قــدرة املســتهلك عــى رشاء الكميــات التــي يرغــب يف اســتهالكها مــن الســلعة،
خصوصــا يف الفئــات األكــر فقـ ًرا ،وتعــد النســاء أكرثيــة يف تلــك الفئــة .والعكــس صحيــح يف حالــة ارتفاعهــا ،حيــث
ً
تقــل الكميــات املســتهلكة مــن الســلعة أو يبحــث املســتهلك عــن بدائــل أخــرى تحقــق لــه إشــبا ًعا مامثـ ًـا.
وتؤثــر الزيــادة يف أعــداد الســكان عــى اســتهالك الغــذاء بدرجــة كبــرة ،وتشــر إحصــاءات الســكان إىل أن عــدد
ســكان املنطقــة العربيــة ارتفــع مــن نحــو  412,767مليــون نســمة عــام  2015إىل  422,682مليــون نســمة عــام
 2018مبعــدل ســنوي لنمــو الســكان يف املنطقــة العربيــة خــال الفــرة  )%1.92( 2018-2015مقارنــة مبعــدل
( )%1.1عــى مســتوى العــامل ،وهــذا املعــدل مرتفــع نســب ًّيا ،ويؤثــر عــى إمكانيــة الحصــول عــى الغــذاء (تقريــر
أوضــاع األمــن الغــذايئ العــريب.)41 :2018 ،
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 :3.2املحور الثالث :االستفادة من الغذاء
تتــم االســتفادة مــن املنتجــات الغذائيــة املتاحــة لالســتهالك ،والتــي يتــم تقديرهــا بعــد اعتبــار كميــة اإلنتــاج التــي
تســتخدم كتقــاوي يف العــام القــادم ومعرفتهــا ،باإلضافــة إىل تلــك املســتخدمة كأعــاف للحيــوان ،والتــي يتــم فقدهــا
يف مرحلــة اإلنتــاج ومراحــل مــا بعــد الحصــاد (النقــل ،التخزيــن والتصنيــع).
 :4.2املحور الرابع :استقرار الغذاء
يركــز محــور اســتقرار (اســتدامة) الغــذاء عــى مفهومــن لالســتدامة ،فوف ًقــا لألفــق الزمنــي ،األول هــو اســتدامة الغــذاء
يف املــدى القصــر ،وتعتمــد عــى اســتقرار أســعار الغــذاء ،وتحســن دخــول األفـراد ،وزيــادة اإلنتــاج ،والحــد مــن فقــد
الغــذاء وإهــداره ،ودعــم الغــذاء .والثــاين اســتدامة الغــذاء يف املــدى الطويــل ،وذلــك مــن خــال النمــو االقتصــادي،
واســتدامة اإلنتــاج ،واملحافظــة عــى املــوارد الطبيعيــة ،ومتكــن املنتــج الصغــر مبــا يف ذلــك املــرأة الريفيــة مــن خــال
إنشــاء مرشوعــات صغــرة ومتوســطة مــدرة للدخــل وداعمــة لألمــن الغــذايئ.
وبتحليــل الوضــع لألمــن الغــذايئ بالوطــن العــريب يشــر (التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة  )27 :2019 ،2020إىل
مجموعــة مــن الحقائــق توضــح الوضــع الحــايل واملســتقبيل وتشــر إىل صعوبــة تحقيــق بعــض غايــات الهــدف الثــاين
مــن أهــداف  ،2030أال وهــو تحقيــق األمــن الغــذايئ .تلــك الحقائــق هــي:
تستورد املنطقة العربية ما يفوق ( )%25من القمح املتدوال يف األسواق العاملية.
تتفاقــم صعوبــة حصــول الفق ـراء والنازحــن عــى مايكفــى مــن الغــذاء بســب عــدم كفايــة خدمــات الرعايــة
الصحيــة وامليــاه.
معظم الذين يعانون نقص التغذية يعيشون يف املناطق الريفية.
يعد االستثامر العام يف الزراعة يف املنطقة العربية ثاين أدىن املؤرشات بني جميع املناطق ويعادل .0.28
بلــغ متوســط معــدل النمــو الســكاين بالبلــدان العربيــة ( )%1.9ســنويًّا بــن عامــي  2015و ،2020وهــو ثــاين أرسع
املعــدالت يف العــامل .ويــؤدى النمــو الســكاين الرسيــع إىل زيــادة الطلــب عــى الغــذاء وتفاقــم الضغــوط عــى املــوارد
الطبيعية.

ً ً
العربية
املنطقة
يف
الغذائي
األمن
سياسات
ثالثا:
ثالثا :سياسات األمن الغذائي يف املنطقة العربية

تتجســد السياســات الزراعيــة يف مجموعــة متكاملــة مــن اإلج ـراءات اإلداريــة والترشيعيــة والتنفيذيــة مــن خــال
الربامــج التــي تتخذهــا الســلطات العامــة يف الدولــة ،وتســهم فيهــا بعــض الهيئــات الخاصــة بغيــة تحقيــق أهــداف
محــددة تتضمنهــا الخطــط التنمويــة الزراعيــة .وهــذه األهــداف تســعى إىل تشــجيع زيــادة اإلنتــاج لتحقيــق األمــن
الغــذايئ.
ويف العقــود القليلــة املاضيــة تضاءلــت اإلنتاجيــة التــي تعنــي كم ّيــة األغذيــة املنتجــة مــن املتوفــر مــن األرايض واملــوارد
املائيــة والقيمــة الغذائيــة للمحاصيــل ،وكذلــك عائــد االســتثامر يف مختلــف املحاصيــل ،مقارنـ ًة باملناطــق األخــرى .وكان
لنــدرة امليــاه وتغـ ّـر املنــاخ أثــر ســلبي يف جميــع أنحــاء املنطقــة ،عــى اختالفــه بــن بلــد وآخــر .وتــزداد املشــكلة ســو ًءا
بفعــل ضعــف البنيــة التحتيــة وقلّــة االســتثامر العــام والخــاص يف الزراعــة والتكنولوجيــا املتصلــة بهــا .وتــؤ ّدي املامرســات
الزراعيــة منخفضــة الكفــاءة إىل اســتنفاذ املــوارد الطبيعيــة وزيــادة الفواقــد مــن األغذيــة .وهــو مــا يشــر إىل أنــه مل تحقق
ملموســا يف اإلنتاجيــة.
االسـراتيجيات الزراعيــة تحسـ ًنا
ً

16

وقــد زاد غيــاب االســتثامر يف التنميــة الريفيــة عمو ًمــا بســبب الهجــرة إىل املناطــق الحرضيــة .ويزيــد التوســع
العم ـراين مــن تقليــص األرايض الزراعيــة ومــن الطلــب عــى املنتجــات الغذائيــة .ومــن املتوقــع أن يصــل عــدد
ســكان املنطقــة العربيــة إىل  520مليونًــا بحلــول عــام  ،2030وإىل  676مليونًــا بحلــول عــام  .2050والنمــو الســكاين
الرسيــع هــو أحــد مسـبّبات انعــدام األمــن الغــذايئ يف ظــل ارتفــاع الطلــب وانخفــاض العــرض (التقريــر العــريب
للتنميــة .)29 :2019 ،2020
وتقــوم الــدول العربيــة بوضــع سياســات اقتصاديــة وزارعيــة تهــدف إىل تحقيــق أمنهــا الغــذايئ وتشــمل هــذة
السياســات مــا يــي:
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 :1.3سياسات األمن الغذائي
سياسات بناء املخزون من مجموعة السلع الغذائية الرئيسة
تعمــل الــدول العربيــة عــى بنــاء مخــزون مــن الســلع الغذائيــة الرئيســة لضــان ســهولة انســياب املعــروض مــن تلــك
الســلع إىل املســتهلكني طــول العــام؛ وذلــك تحس ـبًا ألزمــات قــد تحــدث يف الســوق العامليــة أو املحليــة ،كــا يعمــل
املخــزون عــى اســتقرار أســعار الســلع الزراعيــة مــن خــال ديناميكيــة التــوازن بــن العــرض والطلــب التــي يؤمنهــا
املخــزون االس ـراتيجي.
سياسات توزيع الغذاء وسياسات تجارة السلع الغذائية
تســاعد تلــك السياســات يف توفــر الغــذاء وضــان انســيابه إىل جميــع املناطــق الجغرافيــة وضــان اســتقرار أســعار
الغــذاء .ويف هــذا اإلطــار تعمــل الــدول العربيــة عــى إنشــاء األســواق املركزيــة لبيــع املنتجــات الزراعيــة يف املــدن
الرئيســة ،وإنشــاء الطــرق الحديثــة لتســهيل نقــل الســلع الزراعيــة بــن جميــع املناطــق ،وتقديــم قــروض لــراء
ســيارات النقــل امل ـ ِّردة ،وتشــجيع القطــاع الخــاص عــى املشــاركة يف توزيــع الغــذاء يف بعــض الــدول العربيــة مــن
خــال مؤسســات عامــة.
سياسات االستثامر يف مجاالت الزراعة واألمن الغذايئ
تقــوم بعــض الــدول بتشــجيع االســتثامر يف مجــاالت الزراعــة واألمــن الغــذايئ ،حيــث تبــذل معظــم الــدول العربيــة
الجهــود لتحســن اســتثامراتها يف القطــاع الزراعــي لتشــمل قطاعــات اإلنتــاج النبــايت والســميك والحيــواين باإلضافــة
إىل االســتثامر يف مرشوعــات البنــى التحتيــة يف مجــاالت الــرى واســتصالح اإلراىض ،وكذلــك شــمل االســتثامر مجــاالت
مرشوعــات األمــن الغــذايئ التســويقية والخدميــة ،كــا قامــت بعــض الــدول العربيــة باالســتثامر املبارش خــارج حدودها
يف قطــاع الزراعــة يف بعــض الــدول ذات اإلمكانيــات اإلنتاجيــة الزراعيــة يف داخــل الوطــن العــريب ويف خارجــه (توثيــق
السياســات الزراعيــة يف الــدول العربيــة.)83 :2009 ،
وقــد أوضــح تقريــر (أوضــاع األمــن الغــذايئ العــريب  )56-55 :2018 ،تطبيــق بعــض الــدول العربيــة لسياســات يف املــدى
القصــر واملتوســط والطويــل لتحقيــق األمــن الغــذايئ عــر محــاوره املختلفــة.
 :1.1.3سياسات محور كفاية اإلمدادات الغذائية :Food Availability

أ .سياسات يف املدى القصري
السياســة الســعرية للمدخــات واملنتجــات الزراعيــة :تهــدف تلــك السياســة إىل تحقيــق االســتقرار يف أســواق مدخــات
اإلنتــاج الزراعــي (تقــاوي – أســمدة – مبيــدات) ،وتختلــف اإلجـراءات املتبعــة بــن دولــة وأخــرى كــا يــي:
قامــت تونــس بدعــم بــذور الحبــوب املحســنة خــال عامــي  2017و 2018عــى التــوايل بحــوايل  6,5مليــون دينــار
و 7,7مليــون دينــار؛ بقصــد تشــجيع املزارعــن عــى اســتعامل البــذور املحســنة وتحســن إنتاجهــم ،ودعــم أســعار
ميــاه الــري املوجهــة للحبــوب بنســبة (.)%50
أمــا عــان فقامــت بتدشــن نظــام التأمــن الزراعــي يف أكتوبــر  2017ملنتجــي محاصيــل الخــروات ،والبيــوت
املحميــة الخاصــة بإنتــاج الخــروات؛ وذلــك بهــدف تغطيــة املخاطــر الناتجــة عــن األجــواء املناخيــة غــر املتوقعــة،
واآلفــات الوبائيــة الحيويــة.
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أمــا فلســطني فقــد قامــت بالتأمــن ضــد املخاطــر مــن خــال تعويــض املزارعــن املترضريــن مــن الكــوارث
الطبيعيــة ،ومســاعدة املزارعــن املترضريــن مــن إجـراءات االحتــال اإلرسائيــي ،واالســرداد الرضيبــي للمزارعــن
(رضيبــة القيمــة املضافــة) عــى مســتلزمات اإلنتــاج الزراعــي.
أمــا لبنــان فقامــت بتوزيــع بعــض املبيــدات واألدويــة واملصايــد والفرومونــات واألســمدة عــى املزارعــن ،كــا
قــام بتأمــن البــذور املحســنة مــن حبــوب القمــح والشــعري للمزارعــن بأســعار مخفضــة.
أما مرص فقامت بتوزيع مقننات سامدية عىل املزارعني ،وتقديم القروض امليرسة لهم.
ب  -سياسات يف املدى املتوسط
وتتمثــل يف السياســات الســعرية وسياســات املخــزون االسـراتيجي ،وتهــدف تلــك السياســات إىل تحقيــق االســتقرار
يف أســعار املنتجــات الزراعيــة وتوفــر مخــزون اسـراتيجي آمــن مــن اإلنتــاج املحــي ،وتختلــف اإلجـراءات املتبعــة
بــن دولــة وأخــرى كــا يــي:
تقــوم لبنــان ب ـراء القمــح املحــي املنتــج بالكامــل وبشــكل دائــم مــن املزارعــن بأســعار تشــجيعية تحقــق
نســبة معينــة مــن الربــح ،وتســلم القمــح للمطاحــن بأســعار مخفضــة .كــا تقــوم ب ـراء كامــل الكميــة
املنتجــة مــن الشــعري ،ورشاء الشــمندر الســكري والتبــغ بشــكل متقطــع.
أمــا مــر فتقــوم باإلعــان عــن أســعار التوريــد للمحاصيــل االســترياتيجية مثــل القمــح والــذرة واألرز وقصــب
الســكر وبنجــر الســكر ،ويتــم رشاء القمــح فقــط مــن املزارعــن باألســعار املعلنــة ،بينــا يتــم تــداول الــذرة
واألرز يف حــدود األســعار املعلنــة ،وليــس للدولــة دور يف إل ـزام أيــة فئــة بال ـراء وف ًقــا للســعر املعلــن .أمــا
قصــب الســكر وبنجــر الســكر فيتــم الـراء طب ًقــا لســعر التعاقــد الــذي تلتــزم بــه رشكات الســكر وف ًقــا للعقــود
املربمــة مــع املزارعــن.
 :2.1.3سياسات محور القدرة على الحصول على األغذية Accessibility

سياسات املدى القصري
سياســات الدعــم :تهــدف إىل توجيــه بعــض الســلع املدعمــة مــن الحكومــة الســتيفاء محتويــات الســلة الغذائيــة
حســب اإلمكانيــات لتحقيــق األمــن الغــذايئ ،والحفــاظ عــى صحــة املواطــن ،والوقايــة مــن أمـراض ســوء التغذيــة،
وذلــك كــا يــي:
قامــت تونــس يف عــام  2017بإقـرار إحــداث صنــدوق لجــر األرضار الفالحيــة ومســاعدة الفالحــن املترضريــن؛
وذلــك بهــدف تأمــن الزراعــات الكــرى مــن آثــار الكــوارث الطبيعيّــة عــى الزراعــات ،وتأمــن الصيــد البحــري
مــن كــوارث الفيضانــات والثلــوج ،وتأثــر الجفــاف عــى تربيــة املاشــية وأشــجار الزيتــون بالوســط والجنــوب،
مــع تحديــد اإلســهام الســنوي للدولــة يف حــدود  20مليــون دينــار ،وبإســهام الفالحــن ،وس ـيُ َف َّعل الصنــدوق
ســنة .2019
أمــا مــر فقامــت بسياســة الدعــم للســلع الغذائيــة مــن خــال بطاقــات التمويــن مثــل الســكر والزيــوت
ودقيــق القمــح والخبــز .واتبعــت سياســات توزيــع الغــذاء التــي تهــدف إىل ترشــيد االســتهالك الغــذايئ عــى
مســتوى األرسة واملجتمــع ،مــع اســتمرار مراجعــة نظــام الدعــم الغــذايئ ،وحظــر التصديــر مــن ســلع الغــذاء
الرئيســة ،أو رفــع الرضائــب التصديريــة عليهــا ،وتقديــم املعونــات واملســاعدات الغذائيــة لــأرس واألفـراد ضمــن
الفئــات املســتهدفة.
 :3.1.3سياسات محور نوعية األغذية وسالمتها Food Safety

هدف السياسة املحافظة عىل نوعية األغذية وسالمتها.
أ  -املدى القصري
قامــت تونــس مبراقبــة املحــات املفتوحــة ،واملــواد الغذائيــة يف كافــة املراحــل ،وظــروف التصنيــع والنقــل
والتخزيــن والعــرض ،مــع اتخــاذ اإلجـراءات الالزمــة لرفــع العينــات وإجـراء التحاليــل بصفــة دوريــة ،والتقــي
الوبــايئ لألم ـراض املنقولــة عــن طريــق األغذيــة.
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أمــا عــن ُعــان فتوجــد بهــا العديــد مــن الربامــج التوعويــة وبرامــج حاميــة املســتهلك ،مــن ضمنهــا التوعيــة يف
مجــال رشاء الخــروات والفاكهــة ومعايــر التخزيــن الســليم لألغذيــة ،والتوعيــة باالســتخدام الخاطــئ لزيــوت
الطبــخ ومخاطــره الصحيــة ،والتوعيــة باملحافظــة عــى جــودة اللحــوم وســامتها.
وقامــت مــر بتطبيــق معايــر الصحــة مــن حيــث ســن القوانــن والترشيعــات ،والتوعيــة واإلرشــاد لزيــادة الوعــي
الصحــي لــدى املواطنــن ،وتعزيــز دور منظــات املجتمــع املــدين.
ب .املدى الطويل
ىف ُعــان تــم إنشــاء مركــز ســامة وجــودة الغــذاء ليقــوم بتغطيــة جميــع مراحــل السلســلة الغذائيــة مــن خــال
املركــز.
أمــا لبنــان فقامــت بإنشــاء نظــام مســتدام لرصــد تلــوث األغذيــة؛ بهــدف تقييــم األغذيــة بحســب درجــة تعرضهــا
ملخاطــر التلــوث ،إضافــة إىل تحســن إجـراءات التفتيــش لضــان ســامة الغــذاء.
أمــا يف مــر فقــد متــت مراجعــة تطبيــق السياســة القوميــة للغــذاء والتغذيــة الصــادرة عــن وزارة الصحــة عــام
 2007وتقييمهــا ،إضافــة إىل تعزيــز الهيــاكل التنظيميــة للرقابــة عــى األغذيــة ،وعــى الحالــة الصحيــة لألطفــال،
وامليــاه النظيفــة ،والــرف الصحــي ،والحالــة التغذويــة لألمهــات.
 :4.1.3سياسات محور استدامة اإلمدادات الغذائية Stability

تقــوم تونــس بعــدة سياســات ،حيــث تــم إنشــاء صومعــة واحــدة بســعة  16ألــف طــن ،ويتــم تكويــن مخزونــات
اسـراتيجية عــن طريــق ديــوان الحبــوب بالنســبة للحبــوب ،والديــوان الوطنــي للزيــت بالنســبة للزيــوت النباتيــة،
وديــوان التجــارة بالنســبة للســكر ،كــا يتــم تكويــن مخزونــات بالنســبة للمنتجــات األخــرى كالبطاطــا والبيــض
والحليــب واللحــوم.
ويف الجزائــر تــم إنشــاء عــدد  39صومعــة ،ومخــازن مـ َّردة خــال الفــرة  ،2018-2017ويتــم تخزيــن املنتــج املحــي
مــن الحبــوب ،خاصــة القمــح ،وكذلــك الحليــب ،كــا تــم اســترياد الكميــات الالزمــة لتغطيــة احتياجــات الســكان.
وأمــا مــر فقامــت بدعــم نظــام املخزونــات االحتياطيــة مــن الســلع الغذائيــة ورفــع كفاءتــه عــر سياســات
املخــزون االســراتيجي وتطويــر الســعة التخزينيــة وبنــاء الصوامــع ومخــازن األغذيــة.
 :2.3سياسات التنمية الريفية والحد من الفقر
الهجرة من الريف إىل املدينة
تســهم الهجــرة يف إلحــاق الــرر بــاألرض الزراعيــة نظ ـ ًرا لرتكهــا دون اســتغالل ،وتــؤدى كذلــك إىل زيــادة الضغــوط
عــى ســوق العمــل يف املــدن ،وانتشــار األنشــطة الهامشــية ،باإلضافــة إىل تحمــل النســاء عــبء زراعــة األرض .وقــد
وضعــت الــدول العربيــة عــى رأس أولوياتهــا تضييــق الفجــوة بــن الريــف واملدينــة .وقــد شــملت الربامــج املنفــذة
اإلســكان واإلنــارة واالتصــال والصحــة والتعليــم ،كذلــك قامــت بتنفيــذ برامــج إرشــادية لتحســن املســتوى الغــذايئ
للســكان الزراعيــن.
دور املرأة الريفية يف النشاط الزراعي
أكــر مــن نصــف العاملــة الزراعيــة الالزمــة إلنتــاج الغــذاء املســتهلك عائــدة إىل النســاء الريفيــات؛ حيث تــرز أهميتهن
يف تحقيــق اإلنتــاج الزراعــي ،إال أنهــن يعانــن مــن عــدم املســاواة مــع الرجــل؛ ويرجــع ذلــك إىل ضعــف حقــوق املــرأة
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تجــاة الرجــل يف الحصــول عــى األرض ومتلكهــا ،وإىل صعوبــة حصولهــا عــى املــوارد ذات امللكيــة العامــة ،والقصــور
يف توفــر التجهي ـزات والتقنيــات املناســبة للمــرأة الريفيــة ،ومحدوديــة النفــاذ إىل خدمــات اإلرشــاد الزراعــي،
والقصــور يف التمويــل الزراعــي ،إضافــة إىل مســتويات التعليــم املنخفضــة يف أوســاط النســاء الريفيــات.
ملموســا يف الجوانــب الصحيــة والتعليميــة واملشــاركة
وقــد شــهدت أوضــاع الريفيــات يف الــدول العربيــة تحسـ ًنا
ً
االقتصاديــة بقــوى العمــل ،ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ارتفعــت نســبة النســاء الــاىت يرأســن أرسهــن (املــرأة
املعيلــة) وهــى الحالــة التــي متثــل الوجــه اآلخــر للفقــر ،باإلضافــة إىل القصــور يف املســاعدات املقدمــة للنســاء،
والتــى تقتــر عــى النشــطات النســوية املتعلقــة بالتطريــز والتصنيــع البســيط للمنتجــات النباتيــة والحيوانيــة.
ومــع أهميــة تلــك األنشــطة إال أن تكليــل أدوار املــرأة الريفيــة يــأىت عــر إدماجهــا يف عمليــة التنميــة الزراعيــة
والريفيــة وجعلهــا رشي ـكًا فاعـ ًـا فيهــا.
سياسات الحد من الفقر الريفي
اجتمعــت عوامــل متعــددة ومتشــابكة يف توطــن الفقــر الريفــي يف بعــض الــدول العربيــة ،وقــد كانــت الربامــج
واملرشوعــات يف كثــر مــن البلــدان العربيــة مل تعــط التنميــة الريفيــة املتكاملــة مــا تســتحقة مــن اهتــام؛ وقــد
أدى هــذا إىل تــدين األحــوال يف الريــف ،خاصــة فيــا يتعلــق بالبنــى التحتيــة والخدمــات األساســية؛ مــا انعكــس
عــى تدهــور األوضــاع اإلنتاجيــة والتســويقة ومســتويات املعيشــة .ومتثلــت املحصلــة النهائيــة يف هجــرة غــر
منظمــة ألعــداد كبــرة مــن الريفيــن إىل املدينــة؛ مــا ع َّمــق الفقــر يف الريــف ،ومنــى الفقــر يف الحــر .وقــد
شــهدت التطــورات األخــرة قيــام بعــض الــدول بتفيــذ برامــج شــاملة للتنميــة الريفيــة مــن أجــل تقليــل الفقــر.
وبتحليــل السياســات الســابقة لتوفــر األمــن الغــذايئ باملنطقــة العربيــة أشــار تقريــر ( )FAO:2018:22إىل أن
منطقــة الــرق األوســط ركــزت يف سياســات األمــن الغــذايئ عــى ضــان اســتقرار اإلمــدادات الغذائيــة ،وعــى
كيفيــة الوصــول املــادي أو االقتصــادي لألغذيــة األساســية .وتــم تنفيــذ مجموعتــن مــن السياســات تهــدف إىل
اســتقرار اإلمــدادات الغذائيــة ،األوىل وهــي اسـراتيجية إدارة املخاطــر ،والثانيــة هــي إنتــاج الغــذاء .وقــد نفــذت
الحكومــات الدعــم للعديــد مــن األغذيــة األساســية.
وتــؤدي املــرأة الريفيــة باملنطقــة العربيــة أدوا ًرا مهمــة يف جميــع سالســل القيمــة الزراعيــة الغذائيــة ،وتلعــب
رئيســا يف ضــان األمــن الغــذايئ والتغذيــة بقطــاع الزراعــة ،وعــى الرغــم مــن ذلــك تواجــه قيــو ًدا وتحديــات
دو ًرا ً
عديــدة.
ً ً
العربية
املنطقة
يف
الزراعة
بقطاع
الريفية
املرأة
متكني
حتديات
رابعا:
رابعا :حتديات متكني املرأة الريفية بقطاع الزراعة يف املنطقة العربية

متكــن املــرأة عمليــة تســتطيع مــن خاللهــا تحقيــق اختياراتهــا ،وقوتهــا ،والتح ّكــم يف حياتهــا .وهــو هــدف بحــد
ذاتــه .ولــي يتحقــق التمكــن يجــب أن يكــون لــدى املــرأة ،ليــس فقــط قــدرات متســاوية مــع الرجــل ،والحصــول
بالتســاوي عــى املــوارد والفــرص مثــل الرجــل ،وإمنــا أن تكــون لديهــا أيضــا الوســيلة واملعرفــة والحريــة الســتخدام
هــذه الحقــوق والفــرص لــي تحــدد اختياراتهــا وقراراتهــا كعضــو كامــل ومتســاو يف املجتمــع (التمكــن االقتصــادي
للمــرأة.)6 :2012 ،
ورغــم أن املــرأة تقــدم إســهامات أساســية للزراعــة ،فكثـ ًرا مــا تكــون حقوقهــا غــر محفوظــة يف الحيــازة اآلمنــة
لــأرايض يف العديــد مــن بلــدان املنطقــة ،إضافــة إىل صعوبــة الحصــول عــى املــوارد ومدخــات اإلنتــاج .وتشــر
بيانــات البنــك الــدويل لعــام  2019إىل أن نســبة العاملــة بقطــاع الزراعــة عــى مســتوى الوطــن العــريب تبلــغ
( )%29مــن النســاء ،مقابــل ( )%18.2مــن الرجــال بقطــاع الزراعــة (تقريــر آفــاق املنطقــة العربيــة :2017 ،2030
( )29مــؤرشات التنميــة العامليــة ،البنــك الــدويل.)2020 ،
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رئيســا يف ضــان األمــن
وتــؤدي املــرأة الريفيــة أدوا ًرا مهمــة يف جميــع سالســل القيمــة الزراعيــة الغذائيــة ،وتلعــب دو ًرا ً
الغــذايئ والتغذيــة عــى مســتوى األرسة واملجتمــع املحــي ،ويف إدارة املــوارد الطبيعيــة مثــل األرايض وامليــاه .ومــع ذلــك،
تواجــه املــرأة الريفيــة يف جميــع املناطــق قيــو ًدا أكــر مــن نظريهــا الرجــل متمثلــة يف:
صعوبــة الحصــول عــى املــوارد والخدمــات اإلنتاجيــة األساســية ،والتكنولوجيــا ،واملعلومــات املتعلقــة باألســواق.
ـول يف
وقــد أشــار ( )GENDER AND ICTS:2018:7إىل أن  1.2مــن أصــل  2.9مليــار امــرأة متتلــك هات ًفــا محمـ ً
البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل بنســبة تبلــغ ( ،)%41مقابــل  1.4مــن كل  3.0مليــار رجــل ميتلــك
هاتفًــا محمــولً يف البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل بنســبة تبلــغ ( ،)%46و 300مليــون امــرأة يف
جنــوب صح ـراء إفريقيــا ال متتلــك هات ًفــا محمــولً  ،وعــن معــدل اســتخدام اإلنرتنــت عــى مســتوى العــامل ُســجل
للرجــال ( )%50.9مقابــل ( )%44.9للنســاء ،وبإفريقيــا ُســجل ( )%24.9للرجــال مقابــل ( )%18.6للنســاء ،وبالــدول
ناقصــا يف املؤسســات
العربيــة ُســجل ( )%47.7للرجــال مقابــل ( )%39.4للنســاء .كــا أن املــرأة ممثلــه متثيـ ًـا ً
املحليــة وآليــات الحوكمــة ،ومتيــل إىل أن يكــون لديهــا ســلطة أقــل يف صنــع الق ـرار.
كثــ ًرا مــا تعنــي املعايــر االجتامعيــة التمييزيــة الســائدة أن املــرأة تواجــه عــبء عمــل مفــرط داخــل املنــزل
وخارجــه ،بينــا يظــل الكثــر مــن عملهــا غــر مدفــوع األجــر وغــر مــريئ أو معــرف بــه .وميثــل العمــل عــى ســد
هــذه الفجــوة بــن الرجــل واملــرأة فرصــة لتمكــن أصحــاب املصلحــة الرئيســيني يف القطــاع الزراعــي (تقريــر تحقيــق
أهدافنــا)10 :2017 ،
الجانــب الثقــايف التقليــدي لــه دور مهــم يف إضعــاف دور املــرأة الريفيــة يف التنميــة الزراعيــة حيــث ال تحصــل
النســاء والفتيــات عــى إرثهــن يف األرض الزراعيــة مــن خــال إعطائهــا صــك امللكيــة ،إضافــة إىل عــدم متتعهــن
بالحريــة يف اتخــاذ الق ـرارات املتعلقــة بهــن؛ لهــذا البــد مــن وضــع برنامــج محــدد ملواجهــة العــادات والتقاليــد
الســلبية التــي متثــل آليــات إضعــاف لهــا.
عــزوف النســاء عــن املجازفــة واالبتــكار ،وضعــف قدراتهــن نظـ ًرا لغيــاب الوضــوح فيــا يتعلــق بحقــوق امللكيــة
واملـراث؛ مــا أدى إىل فتــور اهتاممهــن باالســتثامرات التــى تحقــق منافــع يف األجــل الطويــل مثــل تدابــر حفــظ
وصيانــة الرتبــة وامليــاه.
صعوبــة وصــول املعلومــة الزراعيــة للنســاء العامــات بالزراعــة؛ لهــذا البــد مــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا
املعلومــات واالتصــاالت مــن خــال اســتخدام مفهــوم الزراعــة اإللكرتونيــة ( )E_ agricultureعــر التليفــون
املحمــول والشــبكات الزراعيــة املتخصصــة ذات طبيعــة االتصــال يف اتجاهــن ،ويقصــد بالزراعــة اإللكرتونيــة مجتمع
املعلومــات واالتصــاالت التــى تتعلــق بتطويــر الزراعــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة وتحقيــق األمــن الغــذايئ
مــن خــال نقــل املعلومــات عــر اســتخدام تقنيــات تكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة والزراعــة الذكيــة؛ حيــث إن
املعلومــات واملعرفــة هــا أســاس إحــداث التنميــة ،ألنهــا تــؤدي إىل التغلــب عــى املعوقــات واالســتفادة مــن
الفــرص التــى تفرضهــا التغـرات االجتامعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة الحادثــة باملجتمــع؛ لهــذا البــد مــن نقــل
هــذا الكــم املرتاكــم واملتجــدد مــن املعلومــات مــن خــال وســائل االتصــال ،والتــى تعــد جوهــر العمــل يف التنميــة
الريفيــة .وتتمثــل أهميــة وســائل االتصــال يف القــدرة عــى الوصــول إىل املزارعــن وأرسهــم بأحــدث التكنولوجيــا
الزراعيــة املاديــة واملعرفيــة يف أقــل وقــت ممكــن ويف حالــة الكــوارث واألزمــات.
محدوديــة النفــاذ إىل خدمــات اإلرشــاد الزراعــي ،حيــث يشــكل اإلرشــاد الزراعــي خــط اإلمــداد األول لنتائــج
البحــوث الزراعيــة وحلقــة الوصــل بينهــا وبــن املزارعــن يف تلبيــة احتياجاتهــم مــن البحــوث ومســاعداتهم يف
الوصــول إىل املدخــات الالزمــة لتحقيــق النتائــج املطلوبــة .وتنقســم اإلدارات الخاصــة بــاإلدارة املركزيــة لإلرشــاد
الزراعــي إىل إدارة اإلرشــاد البســتاين ،وإدارة اإلرشــاد التســويقي والحيــواين ،وإدارة املجالــس الزراعيــة ،والوحــدات
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اإلرشــادية ،وإدارة التنميــة الريفيــة .ويتــم التعامــل مــع املزارعــن عــر عقــد النــدوات اإلرشــادية باملراكــز
املختلفــة ،والتدريــب مــن خــال الوســائل اإلرشــادية الســمعية والبرصيــة ،ويتــم تنفيــذ الربامــج الخاصــة
بتحســن أداء املــرأة الريفيــة يف مجــال الصناعــات الريفيــة ،والتوضيــح العمــى والتدريــب باملراكــز التدريبيــة
واأليــام الحقليــة ،وإجـراء معاينــة لــأرض ،وتحديــد املشــكلة مــع تحديــد أنســب املحاصيــل التــى تجــود فيهــا،
وعمــل برنامــج شــهرى باألعــال الخاصــة بتحصــن الــروة الحيوانيــة ،وإكســاب املزارعــن مهــارات التطبيــق
األمثــل للتوصيــات الفنيــة ومســبباتها بــد ًءا مــن إعــداد األرض للزراعــة وحتــى حصــاد املحصــول .وتتمثــل
معوقــات النفــاذ اىل خدمــات االرشــاد يف غيــاب العنــر النســايئ بــن املرشــدين الزراعــن ،وضعــف تأهيــل
املرشــدين الحاليــن ،ووجــود قيــود اجتامعيــة واقتصاديــة تحــد مــن تعامــل الريفيــات لالســتفادة مــن خدمــات
اإلرشــاد (توثيــق السياســات الزراعيــة.)96 :2009 ،
انتشــار أمـراض ســوء التغذيــة بــن النســاء بالريــف حيــث العمــل الزراعــي وقلــة الدخــول واملعرفــة والعلــم
بكيفيــة تجنــب العــدوى ،فقــد أوضــح تقريــر ( )FAO:2018:47أن نســبة الفقــر يف ريــف مــر لعــام 2010
بلغــت ( ،)%32.3بينــا بلغــت بريــف األردن ( ،)%16.8وبلغــت ( )%4.8بريــف الجزائــر .وأوضــح التقريــر
أن مــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لعــام  2017-2015بالجزائــر بلغــت نســبتهم ( ،)%1.9ومبــر (،)%4.6
والع ـراق ( .)%10.3ويشــر تقريــر (املســاواة بــن الجنســن يف خطــة التنميــة املســتدامة لعــام :2018 :2030
 )10إىل أن النســبة املئويــة مــن اإلنــاث ممــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة مبــر لعــام ( )2015-2014ســجلت
( )%26.1للنســاء ،مقابــل ( )%21.24للرجــال ،وبدولــة األردن ســجلت ( )%31.2للنســاء مقابــل ()%24.9
للرجــال ،وباملغــرب ( )%25.4للنســاء مقابــل ( )%26.7للرجــال.
تعــاين الريفيــات مــن مشــكلة املجهــود البــدين املبــذول لخدمــة األرض؛ ولهــذا البــد مــن التوجــه نحــو إدخــال
امليكنــة الزراعيــة الحديثــة عــى الرغــم مــن الحيــازات الصغــرة للريفيــات عــن طريــق الخدمــات املقدمــة مــن
التعاونيــات الزراعيــة وبنــك التنميــة واالئتــان الزراعــي عــر إيجــار منخفــض القيمــة لتلــك اآلالت؛ ومــن ثــم
التغيــر يف أدوارهــم التقليديــة ملســاعدة املــرأة الريفيــة.
صعوبــة تســويق املحاصيــل الزراعيــة للريفيــات؛ وذلــك نظ ـ ًرا لوجــود قيــود اجتامعيــة عــى حركــة املــرأة
وصعوبــة الوصــول للطــرق والنقــل وغريهــا مــن الصعوبــات التــى تواجــه التســويق؛ لهــذا يجــب عــى وزارات
الزراعــة تبنــى مفاهيــم حديثــة يف منظومــة العمــل ،وهــو مــا يســمى بالتســويق اإللكــروين ،وفتــح منافــذ
التصديــر ملنتجــات الريفيــات عــر الشــبكات اإللكرتونيــة للــوزارات وإعــادة تفعيلهــا بالشــكل املطلــوب ،وهــو
مــا يتطلــب إنشــاء شــبكات جديــدة تتميــز بالتطــور ومواكبــة احتياجــات الريفيــات.
عــدم املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف الحقــوق والخدمــات الزراعيــة قــد يدفــع الريفيــات إىل التعامــل مــع
املــوارد كملكيــة عامــة؛ مــا قــد يجعلهــا يف موقــع اتهــام الســتنزاف املــوارد الطبيعيــة ،وتحقيــق املســاواة مينــع
إهــدار املــوارد الطبيعيــة.
مســتويات التعليــم املنخفضــة بــن أوســاط النســاء الريفيــات يجعلهــا تــدور يف الحلقــات املفرغــة للفقــر وســوء
التغذيــة هــي وأرستهــا .والفتيــات أكــر عرضــة مــن الفتيــان ألن يكـ ّن خــارج املــدارس ،والســيام مــع التقـ ّدم
يف مراحــل التعليــم .فنســبة الفتيــات غــر امللتحقــات باملدرســة يف ســن املرحلــة األوىل مــن التعليــم الثانــوي
تناهــز ( )%18مقابــل ( )%12للفتيــان ،لكــن عندمــا يصــل الطــاب إىل التعليــم الثانــوي ،مــن املر ّجــح أن
رسبــون عــادة مــن املدرســة للعمــل .ويرتفــع احتــال
تكمــل الفتيــات تعليمهــن أكــر مــن الفتيــان ،الذيــن يت ّ
الوصــول إىل التعليــم الثانــوي للفتيــات والفتيــان مــن األرس امليســورة يف معظــم البلــدان ،يف حــن تنخفــض
نســبة الفتيــات األقـ ّـل حظًّــا إىل ( )%28يف اليمــن ،و ( )%20يف ســوريا ،و ( )%12يف العـراق .أ ّمــا نســبة اإلملــام
بالقـراءة والكتابــة بــن النســاء الريفيّــات مــن ذوات اإلعاقــة فإنهــا ال تتجــاوز ( )%6,7يف اليمــن ،و ( )%28,4يف
دولــة فلســطني (.)UNICEF, 2019, p. 44; ESCWA, 2018; Assaad and others, 2019
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ويشــر (التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة )60 :2020،إىل أن معــ ّدل اإلملــام بالقــراءة والكتابــة بــن الشــباب
يبلــغ ( )%90يف املنطقــة العربيــة ،لكـ ّن نحــو ُخمــس البالغــن ال يلمــون بالقـراءة والكتابــة .ويبلــغ معـ ّدل اإلملــام
بالقـراءة والكتابــة بــن الشــابات اإلنــاث ( .)%88كــا أن نســبة انعــدام األمــن الغــذايئ للنســاء تقــرب مــن (،)%13
وهــي نســبة مرتفعــة عــن الرجــال .ومــن ضمــن املتغـرات املؤثــرة بتلــك النســبة مســتوى التعليــم والفقــر؛ حيــث
إن تكلفــة اتبــاع نظــام غــذايئ صحــي تتجــاوز مســتوى خــط الفقــر الــدويل ( 1.90دوالر أمريــي لل ـراء لــكل
شــخص يف اليــوم)؛ مــا يجعــل الفقـراء غــر قادريــن عــى تحمــل التكلفــة .إن مــا يقــدر بـــ  57يف املائــة أو أكــر من
الســكان ال يســتطعون تحمــل تكلفــة نظــام غــذايئ صحــي طــوال الوقــت يف جنــوب إفريقيــا وآســيا (The State of
.)Nutrition and Food Security, 2020:205
املــرأة الريفيــة عنــر جوهــري يف ترجمــة اإلنتــاج الزراعــي إىل غــذاء وإىل أمــن تغــذوي ،بوصفهــا املســؤولة يف
أغلــب األحيــان عــن زراعــة املحاصيــل الغذائيــة وعــن رعايــة الحيوانــات الصغــرة وعــن زراعــة الخــر يف الحدائــق
املنزليــة للحصــول عــى األغذيــة أو الدخــل أو إلعــداد الطعــام .ورغــم ذلــك تتجــى بوضــوح أوجــه التبايــن الصارخة
بــن الرجــل واملــرأة يف حيــازات األرايض عــى مســتوى املناطــق .حيــث تزيــد نســبة العامــات عــن ( )%37مــن
مجمــوع القــوى العاملــة يف مــر ،وعــن ( )%50يف الع ـراق ،وعــن ( )%60يف املغــرب (تحســن حالــة املــرأة يف
املناطــق الريفيــة( )7 :2011 ،التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة )30 :2020 ،و(منظمــة املــرأة العربيــة،2015 ،
.)11
االفتقــار إىل األمــان االقتصــادي ،حيــث تُسـ ّجل املنطقــة العربيــة أدىن مســتوى مــن املشــاركة االقتصاديــة للمــرأة يف
العــامل ،وهــو مل يتجــاوز ( )%25يف عــام  ،2015مقارنــة مبتوســط عاملــي قــدره ( .)%50وتعمــل ( )%38مــن النســاء
ـال غــر مســتق ّرة ( .)The Gender Gap in Land Right; 2018ويف الوطــن العــريب ترتفــع
العامــات يف املنطقــة أعـ ً
بطالــة الشــباب بــن النســاء يف املنطقــة العربيــة ،وهــي األعــى ،إذ بلــغ متوســطها ( )%39,3يف عــام  ،2017أمــا عــن
العامــات بقطــاع الزراعــة فإنهــن يفتقــرن إىل أنظمــة الضــان واألمــان االجتامعــي والتأمــن الصحــي ،وال تحصلــن
عــى اســتحقاقات املعــاش التقاعــدي نظ ـ ًرا لعــدم شــمولهن ضمــن قانــون العمــل ببعــض الــدول (التقريــر العــريب
للتنميــة املســتدامة .)79 :2019 ،2020
متيــل النســاء إىل الحــد مــن انخفــاض مســتوى املعيشــة باســتخدام اس ـراتيجيات التأقلــم الشــديد ،مــن خــال
تقليــل اســتهالكهن مــن كميــات األكل أو اســتهالك أنــواع غــذاء أقــل فائــدة ألجســادهن وصحتهــن ،أو الحــد مــن
تنــوع الوجبــات الغذائيــة (مــع ارتفــاع املخاطــر ،خاصــة بالنســبة لألمهــات الحوامــل واملرضعــات بســبب نقــص
املغذيــات الدقيقــة الــذي ميكــن أن يؤثــر ســل ًبا عــى صحتهــن وحالتهــن الغذائيــة وحالــة أطفالهــن) ،أو قــد يلجــأن
إىل الهجــرة يف ظــروف قاســية ،أو إىل بيــع األصــول التــي ميتلكنهــا أو جمــع األغذيــة الربيــة ،أو العمــل يف وظائــف
غــر آمنــة لزيــادة دخلهــن (تحســن حالــة املــرأة يف املناطــق الريفيــة.)7 :2011 ،
فجــوة األجــور بــن الرجــل واملــرأة يف العمــل الزراعــي واضحــة ،حيــث تتعــرض الريفيــات لفجــوه لصالــح الرجــل عــى
الرغــم مــن القيــام بنفــس العمــل ،وهــو مــا ميكــن تفســرة يف ظــل مــا يســمى ( ،)Gender Discriminationحيــث
تقســم أو تــوزع األدوار والقيــم االجتامعيــة عــى أســاس القيــم واألعـراف الســائدة باملجتمــع وليــس بحســب جــودة
العمـ�ل ،ويكـ�ون التربيـ�ر بأنـ�ه رجـ�ل فالبـ�د أن يأخـ�ذ أجـ� ًرا أعـلى مـ�ن أجـ�ر املـ�رأة .ويشـير تقريـ�ر( (�Gender Dimen
 )sions of Agricultural: 2010: 5إىل أن العاملــة بقطــاع الزراعــة بالــرق األوســط بلغــت بــن النســاء ()%39.6
مقابــل ( )%34للرجــال لعــام  ،2000وأمــا يف األعــال الحــرة بــأى قطــاع آخــر فقــد ســجلت النســاء نســبة تبلــغ
( )%38.6والرجــال ( ،)%24.6وأمــا األجــر املكتســب فقــد ُســجلت للنســاء نســبة تبلــغ ( ،)%1.0وللرجــال (،)%9.4
وهــو مــا يوضــح الفجــوة بــن األجــور ،وســواء أكانــت املــرأة يف القطــاع الحكومــي أو القطــاع الخــاص ،فــإن الفجــوة
يف األجــور بــن الرجــال والنســاء مــا تـزال متســعة ،حيــث تحصــل املــرأة عــى أجــر أقــل يف القطاعــن ،فعــى ســبيل
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املثــال ،تبلــغ فجــوة األجــور يف مــر حــوايل ( ،)%22وتعــد املغــرب وتونــس مــن الــدول األفضــل يف التعامــل مــع
هــذه القضيــة؛ حيــث اســتطاعتا ســد فجــوة األجــور بــن الجنســن .أما فيــا يتعلق بريــادة األعــال ،فــإن ()%19
مــن الرجــال لديهــم مرشوعاتهــم الخاصــة يف الــدول العربيــة ،يف مقابــل ( )%9فقــط مــن النســاء (املــرأة وتحقيق
أهــداف التنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة.)22 :2016 ،
وفيــا يتعلــق بالبطالــة اإلجباريــة للعامــات بقطــاع الزراعــة ،وتســمى اضطراريــة ،وهــي التــي تحــدث
عندمــا يُجــر فيهــا العامــل أو العاملــة مــن ِق َبــل صاحــب العمــل عــى تــرك العمــل ،أي دون إرادتــه مــع أنــه
راغــب وقــادر عــى العمــل وف ًقــا ملعايــر منظمــة العمــل الدوليــة .ونجــد أن النســاء العامــات بقطــاع اإلنتــاج
الزراعــي يتعرضــن بصفــة يوميــة أو موســمية للبطالــة اإلجباريــة؛ نظـ ًرا لعــدم شــمولهن تحــت حاميــة مظلــة
قانــون العمــل (مرفــت صدقــى.)2017 ،
عدم وجود وسيلة نقل آمنة لنقل العامالت بقطاع الزراعة من وإىل أماكن عملهن.
افتقار العامالت بقطاع الزراعة إىل مظلة التأمني الصحى واالجتامعي.
االفتقــار إىل الوقــت ،وهــو مــن أكــر مظاهــر انعــدام املســاواة بــن الرجــل واملــرأة؛ حيــث إن املــرأة تعــاين مــن
العــبء الثــايث لــأدوار اإلنجابيــة واإلنتاجيــة واالجتامعيــة؛ مــا يجعــل الريفيــات تــدور يف حلقــة مفرغــة مــن
الفقــر والجــوع وانعــدام الصحــة؛ فالنســاء يؤديــن معظــم أعــال الرعايــة الالزمــة للحفــاظ عــى األرس ،مبــا يف
ذلــك الطهــي ،والتنظيــف ،وتربيــة األطفــال ،ورعايــة املســنني واملــرىض ،وجمــع امليــاه والوقــود والحطــب لــأرس
املعيشــية ،وهــذه املهــام تســتغرق وقتًــا طويـ ًـا ،وغال ًبــا مــا تحــد مــن فــرص انخـراط املــرأة يف أنشــطة مــدرة
للدخــل .ويبلــغ املتوســط العاملــي للوقــت الــذي تنفقــه النســاء يف العمــل غــر مدفــوع األجــر  4,5ســاعة يف
اليــوم ،وهــو ضعــف مــا ينفقــه الرجــال .ومــن شــأن ســد هــذه الفجــوة بحلــول عــام  2025أن يزيــد الناتــج
املحــي اإلجــايل العاملــي بنســبة تقــدر بنحــو ( .)%23وهــذا النــوع مــن عــدم املســاواة بــن الجنســن يــدل
عــى انتهــاك الحقــوق األساســية للنســاء ،وهــو ُم ْكلِـ ٌـف اقتصاديًّــا (املســاواة يف الخطــة العامليــة الجديــدة،
.)2 :2018
ً
تساؤل:
والتحديات السابقة تفرض
ملاذا كانت ملكية األرض الزراعية يف غاية األهمية لتمكني الريفيات والحد من أوجه عدم املساواة؟
إن حيــازة األرض الزراعيــة للريفيــات تتيــح الحصــول عــى خدمــات اإلرشــاد الزراعــي واالئتــان ومعونــات الدعــم،
فرصــا بكثــر مــن الرجــل مــن حيــث متلّــك
كــا متنــح القــدرة عــى صنــع القـرار .وحقيقــة أن املــرأة الريفيــة أقــل ً
األرض ال تقتــر فقــط عــى جعــل مـزارع النســاء أقــل إنتاجيــة ،ولكنهــا تــؤدي يف الغالــب إىل اســتبعاد النســاء من
منظــات املزارعــن واتحــادات العاملــن وشــبكات ومنتديــات اﻤﻟﺠمتــع املحــي التــي تزيــد اإلنتاجيــة وتعــزز النمــو؛
ومــن ثــم تحقيــق األمــان االقتصــادي الــذي يــؤدى إىل التمكــن وينتــج عنــه تغذيــة وتعليــم وصحــة جيــدة لألبنــاء
بــاألرسة ،ومــن ثــم اإلســهام يف تحقيــق بعــض غايــات الهــدف الثــاين ،والهــدف األول والثالــث والرابــع والخامــس
مــن أهــداف التنميــة املســتدامة .2030
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وقــد أشــارت هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة أنــه عــى الرغــم مــن إح ـراز العديــد مــن بلــدان املنطقــة العربيــة نو ًعــا
مــن التقــدم الكبــر يف مجــال ســد الفجــوة بــن الرجــل واملــرأة (يف التعليــم) ،ال تـزال هنــاك فجــوات كبــرة يف النفــوذ،
والســلطة ،والوصــول إىل التحكــم يف املــوارد بــن الرجــال والنســاء؛ ففــي عــام 2017مُ ،ص ّنفــت املنطقــة عــى أنهــا
األبعــد مســاف ًة عــن تحقيــق التكافــؤ بــن الجنســن؛ حيــث بلغــت الفجــوة املتبقيــة بــن الجنســن يف املنطقــة حــوايل
( ،)%40وقــد فاقــم مــن هــذا الوضــع الزيــادة يف معــدالت الفقــر وأوجــه عــدم املســاواة ،وكذلــك وجــود الرصاعــات.
كل مــن الرجــال والنســاء ،فــا زالــت املــرأة تتأثــر بشــكل غــر متناســب بســبب عــدم املســاواة بــن
وبينــا تأثــر بذلــك ٌ
الرجــل واملــرأة .وتشــكل تلــك الفجــوات العديــد مــن التحديــات بقطــاع الزراعــة.
وتواجــه الزراعــة العربيــة العديــد مــن املعوقــات والتحديــات التنمويــة ،ويــرى العديــد مــن االقتصاديــن أن املعوقــات
متثــل مشــكالت تنمويــة ميكــن مواجهتهــا يف املــدى القصــر أو املتوســط مــن خــال برامــج قطريــة ،أمــا التحديــات فهى
يف الواقــع متثــل معضــات تنمويــة يصعــب وضــع حلــول لهــا يف املــدى القصــر ،والعمــل القومــى يزيــد مــن القــدرة
عــى مواجهتهــا عــر آليــات السياســات الزراعيــة.
ً ً
العربية
باملنطقة
الزراعية
بالسياسات
االجتماعي
النوع
دمج
ا:
خامسدمج النوع االجتماعي بالسياسات الزراعية باملنطقة العربية
خامسا:

بالنظــر إىل اسـراتيجيات التنميــة الزراعيــة املســتدامة ببعــض الــدول العربيــة وكيفيــة دمــج النــوع االجتامعــي ملحاولــة
تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بهــا ،نجــد التــاىل:
اسرتاتيجية التنمية الزراعية بدولة
فلسطني

الهــدف االســراتيجي األول باالســراتيجية هــو صمــود
املزارعــن واملزارعــات ومتســكهم بــاألرض وإســهام
القطــاع الزراعــي يف توفــر املتطلبــات التنمويــة لدولــة
فلســطني ،ويتــم تحقيــق الهــدف مــن خــال سياســة:
دعــم الفئــات املهمشــة وحاميتهــا ،وخاصــة صغــار
املزارعــن وفقـراء الريــف والنســاء والبــدو .وتبلغ نســبة
الحائزيــن والحائـزات الزراعيــن الذيــن يســتهلكون كل
ماينتجــون حــوايل ( )%70مــن مجمــوع الحائزيــن.
ويتضمــن تنفيــذ هــذه السياســة مجموعة من األنشــطة
التــي تســهم بشــكل مبــارش يف تحقيــق األمــن الغــذايئ
عــى املســتوى األرسي ،باإلضافــة إىل توفــر فــرص عمــل
ومصــادر دخــل إضافيــة للريفيــن والريفيــات ،وتبنــى
التقنيــات الحديثــة يف اإلنتــاج بشــقية النبــايت والحيــواين
(اس ـراتيجية القطــاع الزراعــي فلســطني2016،م.)21 :
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اسرتاتيجية التنمية
الزراعية بدولة لبنان

تهــدف إىل دعــم صــــغار املزارعــن
واملربــن واملنتجــن واســــتقطاب
الشــــباب واملــرأة للعمــل واالســتثامر
يف الزراعــة لضــخ دمــاء جديــدة
يف القطــاع الزراعــي مــن خــال
اســتكامل العمــل عــى منــح قــروض
للتنميــة الزراعيــة والريفيــة ،ووضــع
دراســات جــدوى اقتصاديــة لعــدد
مــن املرشوعــات الزراعيــة يف متنــاول
الشــباب واملــرأة (اســراتيجية وزارة
الزراعــة 2015م-2019م لبنــان)34 ،

اسرتاتيجية التنمية الزراعية مبصر

رؤيــة اسـراتيجية التنميــة الزراعيــة املســتدامة «الســعى إىل تحقيــق نهضــة اقتصاديــة
واجتامعيــة شــاملة قامئــة عــى قطــاع زراعــى ديناميــى قــادر عــى النمــو الرسيــع
املســتدام ،وذلــك يعنــي بوجــه خــاص مســاعدة الفئــات األكــر احتيا ًجــا والحــد مــن
الفقــر الريفــي»
وفيــا يخــص سياســة تعزيــز دور املــرأة يف قضايــا التنميــة الزراعيــة املدمجــة
باالســراتيجية كانــت مربراتهــا عــدم توفــر املقومــات القانونيــة أو العقاريــة لــدى
أغلــب النســاء بالريــف ،تلــك املقومــات التــي مــن شــأنها أن متكنهــن مــن القيــام
بأدوارهــن يف تنميــة القطــاع الريفــي بفاعليــة ،باإلضافــة إىل اتســاع دوائــر الفقــر بــن
الريفيــات وارتفــاع نســبة األميــة .وتحمــل النســاء مســؤليات متعــددة يف ظــل غيــاب
نســبة ليســت بالقليلــة مــن األزواج.
ومــن ضمــن األهــداف األساســية لتلــك السياســة زيــادة قــدرة املــرأة عــى تحمــل آثــار
الكــوارث الطبيعيــة ،وتحســن البيئــة االســتثامرية للمــرأة يف العديــد مــن األنشــطة
الزراعيــة.
وذلــك مــن خــال التدعيــم املؤســي واملــايل واســتحداث خطــوط ائتامنيــة ميــرة
تتناســب مــع الظــروف االقتصاديــة لنســاء الريــف ،وذلــك مــن حيــث ضامنــات
القــروض ومعــدالت الفائــدة وتســهيل إجــراءات االقــراض الجامعــى مــن خــال
الجمعيــات النســائية التــى تعمــل يف إطــار مرشوعــات اقتصاديــة (اسـراتيجية التنميــة
الزراعيــة املســتدامة2030م مــر2009 ،م.)94 :
وقــد أوضحــت (املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة) أنــه يف إطــار الرؤيــة املســتقبلية وتحقي ًقــا لألهــداف
املقرتحــة لالس ـراتيجية الخاصــة بتحقيــق األمــن الغــذايئ بالوطــن العــريب ،فإنهــا تتضمــن ســبعة برامــج رئيســة
مجــال تنمويًّــا ،ويختــص بــكل مجــال برنامــج فرعــي .وعنــد تحليــل الربنامــج الســادس الخــاص
ً
تغطــي ()34
باإلســهام يف التنميــة ،وازدهــار الريــف يتضــح أنــه يشــتمل عــى الربنامــج الفرعــي للتخفيــف مــن معــدالت الفقــر
يف الريــف العــريب ،وتعزيــز دور املــرأة الريفيــة يف التنميــة ،والقــدرة عــى توليــد فــرص العمــل يف الريــف ،والحــد
مــن املخاطــر يف الزراعــة.
ويضــم هــذا الربنامــج املكونــات التنمويــة القطريــة التاليــة :تحســن أوضــاع املــرأة الريفيــة ،ودعــم املــرأة
املعيلــة وتنميــة املرشوعــات الريفيــة الصغــرة واملتوســطة ،واإلق ـراض الريفــي الصغــر ومتناهــي الصغــر.
ولتحليــل السياســات الســابقة يجــب النظــر إىل التســاؤالت التاليــة بعــن االعتبــار حتــى نحــدد أيــن تــم وضــع
متكــن الريفيــات واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف السياســات الزراعيــة العربيــة لتحقيــق األمــن الغــذايئ:
هــل تحقــق التفكــر خــارج الصنــدوق بشــأن متكــن الريفيــات مــن حيــازة األرض الزراعيــة حتــى تزيــد
اإلنتاجيــة الزراعيــة ويتحقــق األمــن الغــذايئ عــر متكينهــن؟
هــل تــم الوصــول املتســاوي لــكل مــن الرجــل واملــرأة للمــوارد اإلنتاجيــة املتمثلــة يف البــذور واألســمدة
والتقــاوي؟
هل تم الوصول املتساوي للخدمات اإلرشادية؟
أين املساواة الجنسانية يف الحصول عىل الغذاء عىل نطاق األرسة؟
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هل متت مشاركة املرأة الريفية يف صنع القراربخصوص إدارة الحقل أو املزرعة؟
هل هناك مظلة للتامني الصحى للعامالت والعاملني بقطاع الزراعة؟
أين حامية قانون العمل للعاملني بقطاع الزراعة بعد استثنائهم من حاميته؟
أين معايري الصحة والسالمة املهنية للعاملني بقطاع الزراعة؟
ما مالمح (العمل غري محسوب األجر) للريفيات ،والذى يجعلها تدور بحلقة الفقر؟
أين الريفيات والريفيون من آليات الزراعة اإللكرتونية بالوطن العريب؟
هل تحقق الوصول املتساوي للمعلومات التسويقية لكل من الرجال والنساء؟
أيــن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف التدريــب عــى مــا هــو جديــد بقطــاع الزراعــة؟ حيــث تنميــة القــدرات
واملهــارات؛ وبالتــاىل الهــروب مــن فقــر الدخــل ،واملهــارات ،وفقــر القــدرات.
إن غايــة اس ـراتيجية األمــن الغــذايئ يف الوطــن العــريب ميكــن إجاملهــا يف تعزيــز جهــود تحديــث الزراعــة العربيــة
وتنميــة قدراتهــا اإلنتاجيــة والتنافســية ،ومحاولــة ضــان اســتقرار األســعار ،والعمــل عــى بنــاء مخــزون مــن الســلع
الغذائيــة الرئيســة لضــان ســهولة انســياب املعــروض مــن تلــك الســلع إىل املســتهلكني طــول العــام تحس ـ ًبا أليــة
أزمــات قــد تحــدث يف الســوق العامليــة أو املحليــة .كــا يعمــل املخــزون عــى اســتقرار األســعار للســلع الزراعيــة مــن
خــال ديناميكيــة التــوازن بــن العــرض والطلــب التــى يؤمنهــا املخــزون االس ـراتيجي.
وبالنظــر إىل سياســة تعزيــز دور املــرأة الريفيــة يف قضايــا التنميــة الزارعيــة نجــد أنهــا تتمحــور حــول الدعــم
املــاىل واســتحداث خطــوط ميــرة تتناســب مــع الظــروف االقتصاديــة لنســاء الريــف ،وتســهيل إجـراءات االقـراض.
ولكــن لتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بقطــاع الزراعــة يجــب إحــداث تغي ـرات جذريــة بقطــاع التدريــب
وتنميــة املهــارات والــذات وقطــاع امللكيــة؛ وذلــك بهــدف إحــداث أمــان اقتصــادي يصــب ببوتقــة األمــان واالســتقرار
االجتامعــي ،ومحاولــة إلزالــة الرواســب املجحفــة بحــق النســاء العامــات بقطــاع الزراعــة ،وهــذا العمــل يفــوق مجــرد
الدعــم املــايل للمرشوعــات الصغــرة ولكنــه يتطلــب عدالــة اجتامعيــة.
ويتضــح يف ظــل تلــك املعطيــات أن هنــاك عــدم مراعــاة لتحقيــق االحتياجــات الفعليــة للنســاء ،أو الحــد مــن أوجــة
عــدم املســاواة بــن الرجــل واملــرأة بقطــاع الزراعــة مــن خــال سياســات األمــن الغــذايئ وقــد يعــود هــذا إىل عــدم
االقتنــاع بــأدوار النســاء بقطــاع الزراعــة .وهــذا االقتنــاع قــد يكــون مصــدره عــدم اإلحســاس بوجــود النســاء مبوقــع
عــى خريطــة تحقيــق األمــن الغــذايئ؛ نظــ ًرا لعــدم ملكيتهــا لــأرض الزراعيــة ،تلــك امللكيــة التــي مــن شــأنها أن
تســجل وتوضــح أنهــا منتــج فعــي للغــذاء ،وليــس مجــرد عاملــة يوميــة أو موســمية تنتــج الغــذاء وليــس لهــا وجــود
يف الســجالت أو البيانــات .قــد يكــون هــذا االقتنــاع راج ًعــا إىل العــادات والتقاليــد التــى تؤيــد عملهــا مبهنــة الزراعــة
كعاملــة بــدون أجــر أو بأجــر ،ولكــن ال تؤيــد امتالكهــا لســند ملكيــة األرض .وقــد يكــون هــذا االقتنــاع عائـ ًدا إىل عــدم
قدرتهــا عــى الحصــول عــى املعلومــات التســويقة ،واملعلومــات اإلرشــادية ،والقــروض ،والتدريــب وتنميــة الــذات،
واملشــاركة بالقـرار يف إدارة الحقــل ،واملشــاركة باملنظــات والنقابــات كعاملــة مبهنــة الزراعــة وليســت كمجــرد عاملــة
بــدون أجــر ألنهــا امــرأة.
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ويذكــر تقريــر ( )Global Food Policy Report.2020; 41أن املــرأة الريفيــة قــد تتحمــل أعبــاء عمل ومســؤلية
إضافيــة بــدون الوكالــة ،أو مبعنــى أدق دون حريــة اتخــاذ القـرار ،ودون الحصــول عــى املــوارد الكفيلــة باالســتفادة
الكاملــة مــن الفــرص الجديــدة .إال أنــه ال ي ـزال مــن غــر الواضــح كيــف تتغــر األمنــاط االجتامعيــة بــن الرجــل
واملــرأة يف مجــال العمــل الزراعــي؟ ومــا هــي اآلثــار الواضحــة لهــذه التغيـرات عــى النســاء والرجــال مــن حيــث
العمــل والوكالــة؟ إال أن األدلــة العامليــة تؤكــد أنــه يف العديــد مــن األماكــن تتزايــد مشــاركة الريفيــات يف قطــاع
الزراعــة ،وغالبًــا مــا ترتكــز يف العمــل املوســمي أو العمــل غــر املأجــور .وتتقــاىض النســاء أجــو ًرا أقــل ،وتواجهــن
ظــروف عمــل ســيئة مقارنــة بالرجــال الذيــن يقومــون بأعــال مامثلــة.
وىف ظــل تلــك التفسـرات الســابقة ميكــن التعــرض لرؤيــة بعــض اآلليــات التــى مــن شــأنها محاولــة دمــج النــوع
االجتامعــي بقطــاع الزراعــة وتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وذلــك يف القســم التــايل.
ً ً
الزراعة
بقطاع
االجتماعي
النوع
لدمج
الالزمة
اآلليات
ا:
سادساآلليات الالزمة لدمج النوع االجتماعي بقطاع الزراعة
سادسا:

تهــدف سياســة منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ( )FAOإىل تحقيــق املســاواة بــن املــرأة والرجــل
باإلنتــاج الزراعــي املســتدام والتنميــة الريفيــة مــن أجــل القضــاء عــى الجــوع والفقــر .وهــذا يعنــي العمــل
بالعديــد مــن املجــاالت مثــل :األمــن الغــذايئ والتغــذوي والزراعــة ،والتنميــة االقتصاديــة واالجتامعيــة ،ومصايــد
األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة ،والغابــات ،وإدارة املــوارد الطبيعيــة والبيئــة ،وتبــادل املعرفــة والبحوث واإلرشــاد.
وتســعى املنظمــة إىل إعطــاء األولويــة للمنظــات الداعمــة التــى تعمــل عــى تعزيــز وصــول النســاء إىل الغــذاء،
والحصــول عــى األرض الزراعيــة ،وزيــادة مشــاركة املــرأة يف صنــع القـرار والقيــادة ،ودمــج معرفــة املــرأة بالزراعــة
يف املرشوعــات والربامــج ،وضــان تطويــر التقنيــات والخدمــات التــي تقلــل عــبء عمــل املــرأة.
كــا تســعى منظمــة األغذيــة والزراعــة إىل بنــاء القــدرات واملعرفــة بقضايــا املســاواة بــن الرجــل واملــرأة،
ومحاولــة االرتقــاء بالوعــي املجتمعــي بتلــك القضيــة ،وعقــد رشاكات مــع منظــات املجتمــع املــدىن واملنظــات
املهتمــة باملــرأة الريفيــة وأصحــاب املصلحــة عــى املســتوى الوطنــى واإلقليمــي ،والتغيــر الثقــاىف مــن خــال
تطبيــق بعــض اآلليــات التــى مــن شــأنها تقليــل التمييــز الجنــدري مبقــر العمــل ،ومحاولــة خلــق بيئــة عمــل
مواتيــة للنــوع االجتامعــي .وتســعى كذلــك إىل متابعــة التطــور الحــادث وتقييمــه لتحقيــق الهــدف الخامــس
(املســاواة بــن الجنســن) ( .)FAO.2013;13-15وهنــاك بعــض السياســات التــى تناولــت غايــات مــن شــأنها دمــج
النــوع االجتامعــي ملحاولــة تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة .وتســعى منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم
املتحــدة ( )FAOإىل تحقيــق األهــداف التاليــة بحلــول عــام :2025
مشــاركه املــرأة عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل يف اتخــاذ القـرار يف املناطــق الريفيــة واملؤسســات ،ويف صياغــة
القوانــن والسياســات والربامج.
تحقيق املساواة بني النساء والرجال يف الوصول إىل العمل الالئق والدخل واألرض واملوارد اإلنتاجية األخرى.
تحقيــق الوصــول املتســاوي لــكل مــن النســاء والرجــال إىل الســلع والخدمــات واألســواق مــن أجــل التنميــة
الزراعيــة.
تقليل عبء عمل املرأة بنسبة تصل إىل ( )%20من خالل تحسني الخدمات التقنية والبنية التحتية.
زيــادة املرشوعــات املرتبطــة باملســاواة بــن الجنســن بنســبة تصــل إىل ( )%30مــن إجــاىل املســاعدات
الزراعيــة.
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وتتبع عدة آليات لتنفيذ سياسة املساواة بني الرجل واملرأة متمثلة يف التايل:
 .1تنميــة القــدرات :عــن طريــق دمــج النــوع االجتامعــي بجميــع أنشــطة تنميــة القــدرات مــع التتبــع الســنوي لنتائــج
األنشطة.
 .2بنــاء املعرفــة :حيــث املعرفــة باملســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وخاصــة نتائــج منظمــة األغذيــة والزراعــة ،تتــم
مشــاركتها بشــكل عــام وموثــق ،باإلضافــة إىل منصــات التعلــم وتبــادل أفضــل املامرســات فيــا يتعلــق بالنــوع
االجتامعــي مــن خــال برامــج التبــادل والتدريــب بــن املختصــن.
 .3االتصــال :اسـراتيجية االتصــاالت مبنظمــة األغذيــة والزراعــة تتضمــن أن املســاواة بــن الرجــل واملــرأة جــزء ال يتجــزأ،
وهــذا املبــدأ يعــد مكونًــا أساسـ ًّيا مــن مكونــات االسـراتيجية ،ويتــم تنميتــه وتطويــرة.
 .4الرشاكــة :رشاكــة مــن أجــل الدعــم التقنــى وتنميــة القــدرات واملتابعــة والتقيــم مــن خــال خـراء النــوع االجتامعــي،
وتعقــد ال ـراكات مــع منظــات املــرأة الريفيــة والســلطات املحليــة وأصحــاب املصلحــة بالقطــاع الخــاص بالدولــة
وعــى املســتوى اإلقليمــي.
 .5تغيري الثقافة :من خالل تطوير آليات تقليل التمييز الجندرى مبكان العمل وتنميتها وتهيئة بيئة العمل.
 .6املتابعــة :عــن طريــق جميــع وحــدات املنظــات واملكاتــب اإلقليميــة والقطريــة ،وتقديــم تقاريــر ســنوية عــن
نتائــج تنفيــذ سياســات املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وعــى جميــع املســؤولني عــرض رؤيــة تنفيــذ تلــك السياســة
بالوحــدات وتطبيقهــا.
 .7التقييــم :جميــع العمليــات التــى تدعــم بواســطة وظيفــة التقييــم تعــد امتــدا ًدا الهتــام منظمــة األغذيــة والزراعــة
بقضيــة املســاواة بــن الجنســن.
 .8التدقيــق :تقــوم تلــك اآلليــة مبهمــة تقييــم قــدرة املنظمــة عــى الوفــاء مبهــام سياســة املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
حتــى عــى مســتوى مــدى تكافــؤ الفــرص يف التوظيــف باملنظمــة ،وتنــىء لجنــة لرصــد التقــدم الــذى تــم إنجــازة
لتحقيــق أهــداف املســاواة بــن الرجــل واملــرأة وغاياتهــا.
أما عن برنامج األغذية العاملى ( )WFPومحاولة تطبيق آليات املساواة بني الرجل واملرأة فقد تناولت التايل:
 .1تطويــع املســاعدة الغذائيــة لتلبيــة االحتياجــات :حيــث اســتفادة النســاء والرجــال والبنــات واألوالد مــن برامــج
املســاعدة الغذائيــة وأنشــطتها التــي يجــري تطويعهــا لتالئــم احتياجاتهــم وقدراتهــم املختلفــة.
 .2املشــاركة عــى قــدم املســاواة :اش ـراك النســاء والرجــال عــى قــدم املســاواة يف تصميــم برامــج وسياســات لألمــن
الغــذايئ والتغذيــة وتنفيذهــا ورصدهــا وتقييمهــا ،األمــر الــذي ينطــوي عــى التحــول يف العالقــة بــن الجنســن.
 .3صنــع الق ـرار مــن جانــب النســاء والفتيــات :زيــادة قــدرة النســاء والفتيــات عــى صنــع الق ـرارات املتعلقــة
باألمــن الغــذايئ والتغذيــة يف األرس واملجتمعــات املحليــة واملجتمعــات.
 .4املســاواة بــن الرجــل واملــرأة والحاميــة :املســاعدة الغذائيــة تعمــل عــى تعزيــز األمــان والكرامــة والنزاهــة
لــكل مــن النســاء والرجــال والفتيــات واألوالد الذيــن يحصلــون عليهــا وتنــارص حقوقهــم.
ولتطبيــق الغايــة األوىل كانــت هنــاك إضافــة مــن شــأنها الحــد مــن أوجــة انعــدام املســاواة بــن الرجــال والنســاء،
وهــى تجميــع البيانــات حســب الجنــس والعمــر وتحليلهــا للتعــرف عــى املترضريــن مــن انعــدام األمــن الغــذايئ وســوء
التغذيــة؛ حيــث يفيــد تحليــل نــوع الجنــس والعمــر يف فهــم مظاهــر عــدم املســاواة بــن الجنســن والتصــدى لهــا؛
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حيــث متكــن مــن فحــص ديناميــات القــوة وتبــن كيــف ميكــن لالختالفــات يف أدوار الرجــل واملــرأة واألنشــطة
واالحتياجــات والفــرص والحقــوق واملشــاركة والتحكــم أن تؤثــر يف النســاء والرجــال ،ومــن ثــم تضمــن أن تُطَـ َّوع
جميــع املســاعدات الغذائيــة لتالئــم احتياجــات النســاء والرجــال وقدراتهــم.
أمــا فيــا يتعلــق بالغايــة الثانيــة وهــى املشــاركة عــى قــدم املســاواة فقــد متــت مراعــاة تطبيــق تحويــل
العالقــات االجتامعيــة بــن الرجــل واملــرأة ،حيــث تحويــل العالقــات غــر املتســاوية بــن الرجــل واملــرأة لتشــجيع
تقاســم الســلطة ،والتحكــم يف املــوارد ،وصنــع القـرار بــن النســاء والرجــال ،ودعــم املســاواة بــن الجنســن ومتكــن
املــرأة .والهــدف األســايس ليــس مجــرد معالجــة انعــدام األمــن الغــذايئ ولكنــه تحقيــق تأث ـرات مســتدامة.
وأمــا فيــا يتعلــق بالغايــة الثالثــة ،وهــي صنــع القـرار مــن جانــب النســاء والفتيــات ،فتطمــح سياســة املســاواة
بــن الرجــل واملــرأة إىل تعزيــز ســلطة صنــع القـرار للنســاء والفتيــات بوصفهــا مــن املتغـرات املتحكمة يف تحســن
األمــن الغــذايئ والتغذيــة ،نظـ ًرا لتأثــر النســاء والفتيــات بدرجــة أكــر بســبب التمييــز والعنــف أو قلــة املســاعدة
الغذائيــة أو عــدم إمكانيــة الحصــول عليهــا .كــا اهتمــت تلــك الغايــة بــرورة تعليــم النســاء والفتيــات ألنــه
يســاعد عــى زيــادة قــوة صــوت النســاء يف صنــع القـرار عــى كافــة املســتويات.
وأمــا فيــا يتعلــق بالغايــة الرابعــة ،وهــى املســاواة بــن الجنســن والحاميــة ،فإنهــا ارتكــزت عــى أن تخفــف مــن
أخطــار العنــف القائــم عــى النــوع االجتامعــي؛ حيــث إنــه عمــل ناتــج عــن انعــدام املســاواة بــن الرجــل واملــرأة،
ويتــم التعامــل معــه عــى أنــه خطــر يهــدد الحيــاة ويقتــى توفــر الحاميــة (سياســة املســاواة بــن الجنســن 2020-
)2015 ،2015
وباســتعراض بعــض آليــات دمــج النــوع االجتامعــي بقطــاع الزراعــة ،والتــى مــن شــأنها تحقيــق املســاواة بــن
الرجــل واملــرأة ،نحــاول وضــع مالمــح املســاواة ومتكــن الريفيــات بــن الواقــع واملأمــول باملنطقــة العربيــة.
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تُقــدم املــرأة يف املنطقــة العربيــة إســهامات كثــرة يف العديــد مــن املجــاالت ،وتســتمر يف كــر الحواجــز،
ورغــم دورهــا الواضــح وصوتهــا الواثــق ،ال ي ـزال متثيلهــا أقــل بكثــر مــن املطلــوب يف القــوى العاملــة وعــى
جميــع مســتويات صنــع القـرار .وال بــد مــن إزالــة العقبــات التــي تحــول دون مشــاركتها الكاملــة عــى املســتوى
االقتصــادي واالجتامعــي والســيايس حتــى يتثنــى تحقيــق العديــد مــن أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــر.
وفيــا يخــص متكــن الريفيــات فإنــه يعــد صــام األمــان لقطــاع الزراعــة ،وبالرغــم مــن قيــام املــرأة الريفيــة
رئيســا يف ضــان األمــن الغــذايئ
بالكثــر مــن األدوار فإنهــا تُقابــل بالكثــر مــن التحديــات ،فهــى تــؤدى دو ًرا ً
والتغذيــة عــى مســتوى األرسة واملجتمــع املحــي ،ويف إدارة املــوارد الطبيعيــة ،مثــل األرايض وامليــاه .ومــع ذلــك،
تواجــه املــرأة الريفيــة يف جميــع املناطــق قيــو ًدا أكــر مــن نظريهــا الرجــل يف الحصــول عــى املــوارد والخدمــات
اإلنتاجيــة األساســية ،والتكنولوجيــا ،واملعلومــات املتعلقــة باألســواق ،واألصــول املاليــة ،كــا أنهــا ممثلــة متثيـ ًـا
ناقصــا يف املؤسســات املحليــة ،ولديهــا ســلطة أقــل يف صنــع الق ـرار ،وباإلضافــة إىل هــذه القيــود فإنهــا كث ـ ًرا مــا
ً
تُعــاىن مــن املعايــر والقيــود االجتامعيــة التمييزيــة.
وهنــاك حاجــة إىل بــذل جهــود أكــر اســتدامة لالســتثامر يف قــدرات املــرأة الريفيــة وخلــق بيئــة متكينيــة لهــا
للمشــاركة عــى قــدم املســاواة يف التحــوالت التــي تؤثــر عــى املشــهد الريفــي واالســتفادة منهــا .ومــن املهــم أن
يكــون تعزيــز املســاواة بــن الرجــل واملــرأة والتمكــن االجتامعــي واالقتصــادي للمــرأة محــور أي تدخــل يهــدف إىل
تعزيــز الزراعــة املســتدامة والقضــاء عــى الفقــر وتعزيــز األمــن الغــذايئ .وهنــاك عالقــة ذات تأثــر وتأثــر بــن كل
مــن الفقــر واألمــن الغــذايئ مرتبطــة مبــدى تطبيــق مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،والــذى يزيــد مــن حــدة
تلــك املشــكالت يف ظــل غيابــه ،أو يعمــل عــى التقليــل مــن آثارهــا يف حالــة تطبيقــه.
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وقــد أوضحــت منظمــة املــرأة العربيــة هــذا األمــر ،حيــث أشــارت إىل أن تقليــل الفجــوة بــن الرجــل واملــرأة يف
الزراعــة ســوف ينتــج عنــه تخلــص  100مليــون شــخص مــن الجــوع ،يتبعــه التقليــل مــن الفقــر املدقــع؛ حيــث ترتفــع
املدخ ـرات بنســبة تبلــغ ( ،)%35فحينــا متتلــك النســاء األرض الزراعيــة فــإن ذلــك يقلــل مــن احتامليــة تعرضهــن
للعنــف املنــزىل الــذي يزيــد يف حالــة عــدم متلكهــن لــأرض بـــ  8أضعــاف ،حيــث إن وصــول الريفيــات إىل عتبــة األمــان
االقتصــادي ينتــج عنــه االســتقرار االجتامعــي ،والوصــول إىل االهتــام بصحــة املــرأة التــى ينعكــس إيجاب ًّيــا عــى
وضعهــا الصحــى الجيــد وعــى أبنائهــا ،ومــن ثــم زيــادة نســبة التحــاق الفتيــات باملــدارس بنســبة تصــل إىل (،)%10
وبالتــاىل املــرور بطريــق إدمــاج املــرأة يف عمليــة صنــع الق ـرار (منظمــة املــرأة العربيــة.)2015 ،
وتشــر اإلحصائيــات إىل أن عــدد الجيــاع يف العــامل أخــذ يف التزايــد ببــطء منــذ عــام  2014وحتــى عــام 2019؛ حيــث
أصبــح عــدد مــن يعانــون مــن النقــص التغــذوى اليــوم أكــر مــا كانــوا عليــة منــذ عــام  2014بزيــادة تبلــغ 60
مليــون نســمة ،وبزيــادة قدرهــا  10ماليــن نســمة بــن عامــي  2018و .2019وتشــر التقديـرات األوليــة املســتندة إىل
التوقعــات االقتصاديــة العامليــة يف ظــل كوفيــد  19إىل أنــه قــد يزيــد عــدد الذيــن يعانــون مــن النقــص التغــذوى بــن
 83إىل  132مليــون نســمة لعــام 2020م وف ًقــا للنمــو االقتصــادي (.)FAO:2020
وتنتــج املــرأة نصــف الغــذاء يف العــامل ،ومــا يصــل إىل ( )%80مــن الغــذاء يف معظــم البلــدان الناميــة ،ومــع ذلــك
فــإن  7مــن كل  10جيــاع يف العــامل هــم مــن النســاء والفتيــات .وأشــار تقريــر منظمــة األغذيــة والزراعــة (ســد الفجــوة،
 )4 :2009إىل رضورة ضــان املســاواة بــن الرجــل واملــرأة يف الحصــول عــى األرايض وعــى مــوارد اإلنتــاج األخــرى
واملدخــات واملعــارف والخدمــات املاليــة حتــى تتــم محاربــة الجــوع .فعنــد إتاحــة فــرص للمــرأة مســاوية للفــرص
املتاحــة للرجــل يف الحصــول عــى األرض والبــذور واألســمدة ،فــإن ذلــك يــؤدي إىل زيــادة اإلنتاجيــة الزراعيــة بنســبة
( .)%30-20ميكــن أن تــؤدي مكاســب إنتــاج بهــذا الحجــم إىل تقليــل عــدد الجيــاع يف العــامل بنســبة تصــل إىل (%17-
 ،)12مبــا يســاوي  100-150مليــون شــخص.
وبخصــوص حيــازة األرض ،فهــى جــزء مهــم مــن الهيــاكل االجتامعيــة والسياســية واالقتصاديــة ،وهــي متعــددة
األبعــاد ،إذ يدخــل فيهــا الجوانــب االجتامعيــة والتقنيــة واالقتصاديــة واملؤسســية والقانونيــة والسياســية التــي كثـ ًرا مــا
تكــون موضــع تجاهــل .وتواجــه النســاء صعوبــات يف إمكانيــة الحصــول عــى األرايض وغريهــا مــن مــوارد ومدخــات
اإلنتــاج؛ مــا يعــوق تحســن اإلنتاجيــة الزراعيــة وتحقيــق األمــن الغــذايئ يف املنطقــة .فنســبة النســاء مــن أصحــاب
الحيــازات الزراعيــة يف األردن وتونــس ولبنــان ومــر واململكــة العربيــة الســعودية منخفضــة وال تتجــاوز ( )%7مــن
نســبة الحائزيــن لــأرض الزراعيــة (تقريــر آفــاق املنطقــة العربيــة .)29 :2017 ،2030
تصــل نســبة الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر الــدويل املحـ ّدد بالعيــش عنــد  1,90دوالر ،إىل ( )%16تقريبًــا
يف البلــدان العربيــة األقــل منـ ًوا ،حيــث تفــوق نســبة الفقــر املدقــع املتوســط العاملــي واملتوســطات يف ســائر املناطــق
الناميــة (التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة  .)14 :2020ويشــر تقريــر ( )FAO:2018:47إىل أن فجــوة الفقــر بــن
الريــف والحــر تعــود إىل مــدى الوصــول إىل التعليــم والصحــة والخدمــات العامــة األخــرى ،والتــي ت ـراوح مابــن 3
إىل  20مــرة أقــل باملناطــق الريفيــة مقارنــة بالحــر.
وأكّــد تقريــر (القمــة العربيــة التنمويــة )17 ،2019 ،أن اإلحصائيــات يف جميــع أنحــاء العــامل تظهــر أن النســاء هــن
األكــر فقـ ًرا مــن الرجــال .وتشــر التقديـرات إىل أن النســاء والفتيــات ميثلــن ( )%70مــن  1.2مليــار شــخص يعيشــون يف
فقــر .وتعــد عالقــات القــوة غــر املتســاوية واســتبعاد املــرأة مــن املشــاركة يف صنــع القـرار مــن بــن األســباب الهيكليــة
لعــدم االســتقرار االجتامعــي والســياىس الــذى يولــد الفقــر ،حيــث تقــف الفجــوة يف األجــور بــن الرجــل واملــرأة عنــد
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نســبة تبلــغ ( )%23عــى الصعيــد العاملــي ،وبــدون اتخــاذ إجـراء حاســم سيـستـغـــرق األمـــر  68سنـــة أخـــرى
لـتـحـقـيـق املـساواة يف األجـور (تـقـريـر تـحـويـل الـوعـود إىل أفـعال .)5 :2018 ،وعـىل الصـعـيـد العـريب أشـار
تـقـريـــر ( )The Gender Gap in Land Right:2018و(التقريــر العــريب للتنميــة املســتدامة )74 :2020 ،إىل أن
البلــدان العربيــة تحتــل جمي ًعــا املراتــب األخــرة يف العــامل يف تقريــر املنتــدى االقتصــادي العاملــي فيــا يخــص
الفجــوة بــن الرجــل واملــرأة .ويلــزم البلــدان العربيــة والبلــدان املجــاورة نحــو  153ســنة لســد الفجــوة االقتصاديــة
بــن الرجــل واملــرأة.
املــرأة الريفيــة هــى مفتــاح تحقيــق خريطــة  2030للتنميــة؛ فحينــا يتــم متكــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة مــن
خــال مبــدأ املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدى إىل تحقيــق نســب عاليــة مــن األمــن
الغــذايئ عــر زيــادة اإلنتاجيــة للفــدان ،حيــث أثبتــت ظاهــرة ( )Feminization of Agricultureبــأن النســاء
أصبحــن وجهــة الزراعــة ( ،)Female Face of Farmingومتكــن املــرأة الريفيــة بقطــاع الزراعــة واالســتثامر فيهــا
يزيــد اإلنتاجيــة بشــكل كبــر ،ويحــد مــن الجــوع وســوء التغذيــة ،ويحســن ســبل العيــش يف الريــف ليــس للنســاء
فقــط ولكــن للجميــع ( .)www.fao.org/gender/resources/infographicsوإذا تحقــق متكــن الريفيــات بقطــاع
الزراعــة ،فســوف يكــون مــردود ذلــك تحقيــق التعليــم الجيــد ،والصحــة الجيــدة ،والعمــل الالئــق؛ ومــن ثــم
الوصــول إىل غايــة أعمــق مــن مجــرد تحقيــق األمــن الغــذايئ وهــي إحــداث تغيـرات جذريــة عــر املســاواة طب ًقــا
للنــوع االجتامعــي مــرو ًرا بتحقيــق متكــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة كــا هــو موضــح بالشــكل التــاىل:
شكل :دمج النوع االجتامعي ومتكني الريفيات لتحقيق أهداف 2030
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امتالك األرض الزراعية
املساواة يف الوصول للخدمات اإلرشادية
املساواة يف الوصول إىل املعلومات التسويقية
الوصول املتساوى يف التمويل
الوصول املتساوى يف التدريب وتنمية القدرات
تقليل الوقت للعمل غري مدفوع األجر للريفيات
إلغاء التمييز الغذايئ بني النساء والرجال
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الوصــول إىل غايــة أعمــق مــن تحقيــق
األمــن الغــذايئ وهــي إحــداث تغـرات
جزريــة للتنميــة املســتدامة عــر
املســاواة طبقًــا للنــوع االجتامعــي
والوصــول إىل متكــن الريفيــات بقطــاع
الزراعــة

التوصيات
يتطلــب تحقيــق الهــدف األول (القضــاء عــى الفقــر) والهــدف الثــاين (القضــاء عــى الجــوع) مــن أهــداف التنميــة
املســتدامة  2030إدمــاج منظــور املســاواة بــن املــرأة والرجــل يف السياســات الزراعيــة يف املنطقــة العربيــة عــر
إدراج الجانــب البحثــى ،وتنميــة القــدرات ،والوصــول املتســاوي للمــوارد والخدمــات ،وإلغــاء التمييــز الغــذايئ،
ومتكــن النســاء والفتيــات الريفيــات ،ورفــع املكانــة االجتامعيــة للريفيــن وإعالئهــا ويتــم عرضهــا كالتــاىل:
احملور األول :اجلانب البحثى

ويشتمل عىل التايل:
ضــان توافــر أبحــاث ومعلومــات وبيانــات مصنفــة حســب الجنــس والعمــر تقــوم بتحليــل أدوار املــرأة
والرجــل؛ حتــى تكــون هنــاك معلومــات كافيــة متكــن الــدول مــن وضــع برامــج وسياســات عادلــة ،ومــن
أجــل فهــم يف أفضــل لديناميــات واقــع األدوار لــكل مــن الرجــل واملــرأة؛ حيــث ميكــن أن تســاهم البيانــات
التفصيليــة يف بيــان كيفيــة دمــج النــوع االجتامعــي بالسياســات الزراعيــة لتحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة
بقطــاع الزراعــة؛ نظ ـ ًرا ألن الحقــوق السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة للمــرأة مرتابطــة وال ميكــن
تجزئتهــا ،وأي قصــور يف أحــد جوانبهــا ينتــج عنــه رضر بالجانــب اآلخــر ،وهــو مــا ينــادى بالتناغــم املؤســي
بــن املنظــات والــوزارات يف وضــع سياســيات متكــن الريفيــات واملســاواة بــن الرجــل واملــرأة عــر املتابعــة
ـام أال وهــو تحقيــق األمــن الغــذايئ.
والتقييــم والتشــارك املســتمر مــن أجــل تحقيــق هــدف سـ ٍ
رضورة توافر اإلحصاءات بالقطاع الزراعي عن الذكور واإلناث العاملني به ،وخاصة العاملة املوسمية.
احملور الثاني :تنمية القدرات

ويشتمل عىل التايل:
بنــاء قــدرات املزارعــات بحيــث يصبحــن قــادرات عــى مضاعفــة إنتاجيــة مزارعهــن مــن خــال التعليــم
والتدريــب عــى كيفيــة إدخــال مفهــوم الزراعــة اإللكرتونيــة ،ويتحقــق ذلــك مــن خــال زيــادة فــرص الحصــول
عــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت عــر التدريــب املكثــف املراعــي لوجــود نســبة عاليــة مــن األميــة بــن
الريفيــات مــن خــال التعــاون بــن وزراة الزراعــة وتكنولوجيــا املعلومــات ووزارة االتصــاالت يف الدولــة عــر
تطبيــق (اإلرشــاد الرقمــي) مــع رضورة توفــر البنيــة األساســية الالزمــة للتطبيــق.
قيــام وزارة الرتبيــة والتعليــم ووزارة الزراعــة يف الدولــة بإنشــاء املــدارس الزراعيــة الداخليــة ،وهــو منــوذج متواجــد
بدولــة اليابــان ،ويعمــل عــى تخريــج طالــب (مـزارع مســتقبيل) عــى قــدر عــا ٍل مــن املهــارة يف زيــادة اإلنتاجيــة
والدرايــة بكيفيــة تســويق املحاصيــل مــن خــال التدريــب املســتمر ملــدة أربعــة أعــوام متتاليــة تســهم يف ضــخ
دمــاء جديــدة إىل قطــاع الزراعــة عــى قــد ٍر عــا ٍل مــن املهــاره والتعليــم .وبنجــاح التجربــة تكــرر للفتيــات بوضــع
معايــر تراعــي العــادات والتقاليــد باملجتمــع العــريب.
وضــع آليــات واسـراتيجيات إلرشاك الشــباب وخاصــة النســاء يف العمــل االنتاجــي والريفي بشــكل اســتثامرى يتجة
للســوق والتدريــب املهنــي للريفيــات عــى الصناعــات الزراعيــة الصغــرة يعمــل عــى إتاحــة فــرص عمــل الئقــة
للريفيــات؛ ومــن ثــم تنــوع قاعــدة الدخــول لديهــن .ويتــم ذلــك مــن خــال التعــاون بــن املراكــز البحثيــة ووزارة
الزراعــة وكليــات الزراعــة يف الدولــة.
إعــداد برامــج إعالميــة بالقنــوات الفضائيــة الزراعيــة تعمــل عــى توضيــح املفاهيــم وتبســيطها فيــا يخــص
متكــن الريفيــات ،وأدوار النــوع االجتامعــي ،وآليــات تحقيــق املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،وعــرض بعــض
التحديــات التــى تقابــل الريفيــات وبيــان كيفيــة مواجهتهــا مــن خــال آراء املتخصصــن؛ وذلــك لخلــق مجــال
واســع االنتشــار لفهــم قضايــا املســاواة بــن الرجــل واملــرأة؛ ومــن ثــم إعطــاء الرشعيــة للقضيــة الســامية التــى
تجعــل الريفيــات عــى ثقــة بأنهــن عــى حــق ،وذلــك مــن خــال التعــاون بــن وزارة الزراعــة ووزارة اإلعــام
واملنظــات الداعمــة لحقــوق املــرأة.
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االســتفادة مــن املعــارف التقليديــة للريفيــات يف مجــال الزراعــة ،حيــث أثبتــت الدراســات بأنهــن قــادرات عــى
حفــظ املــوارد الوراثيــة والنباتيــة مــن خــال محصلــة املعــارف واملامرســات ،حيــث تعــد الريفيــات بنـكًا للمعــارف
الرتاثيــة يف مجــال الزراعــة.
نــر املزيــد مــن مــدارس الريفيــات (مثــل املتواجــدة بدولــة الســودان) واملــدارس الحياتيــة للريفيــات (تــم التطبيــق
بدولــة مــر) ،حيــث تعــد منه ًجــا لحســن تعليــم النســاء يف مجــاالت اإلدارة والتســويق.
الحصــول عــى التكنولوجيــا والخدمــات املاليــة والتدريــب عــى قــدم املســاواة مــع الرجــل عــن طريــق بــذل
مجهــودات أكــر للوصــول إىل النســاء الريفيــات مــن خــال تأمــن املنــاخ اآلمــن ملشــاركتهن بالتدريــب مــن خــال
توفــر العنــر النســايئ باإلرشــاد الزراعــي ،وتذليــل بعــض العقبــات الثقافيــة مــن خــال التوعيــة عــر (مفاتيــح
التغيــر) وهــم األف ـراد األكــر ثقــة باملجتمعــات الريفيــة.
وخصوصــا تلــك التــي تســتهدف الرجــال وكبــار الســن والرائــدات والــرواد يف املجتمــع ورجــال
التوعيــة املجتمعيــة،
ً
الديــن بشــأن األعـراف واملامرســات التقليديــة التــي مت ّيــز ضــد املــرأة ،واالســتفادة مــن اإلعــام الريفــي عــر القنوات
الفضائيــة الزراعيــة بــوزارة الزراعــة يف الدولــة؛ ومــن ثــم خلــق وعــي مجتمعــي بأهميــة تنميــة قــدرات النســاء
والثقــة بأنهــن قــادرات عــى اإلســهام يف العمليــة التنمويــة مــن خــال منظــات املجتمــع املــدىن واملنظــات
الداعمــة لحقــوق املــرأة.
الرتكيــز عــى تنميــة قــدرات النســاء يف التخطيــط وصنــع القـرار فيــا يتعلــق بــإدارة األرض الزراعيــة مــن خــال
إدخــال الرجــال إىل الــدورات التدريبيــة الخاصــة بتنميــة قــدرات النســاء عــى حســن اإلدارة؛ وذلــك لخلــق وعــي
لديهــم ألنهــم صنــاع القـرار عــى مســتوى األرسة فيــا يخــص النســاء.
مكافحــة األميــة وتزويــج األطفــال والقــارصات واالهتــام بتعليــم الفتيــات والفتيــان عــى حــد ســواء ،مــن خــال
املشــاركة بــن وزارة اإلعــام ووزارة الرتبيــة والتعليــم يف الدولــة ،وذلــك عــن طريــق وضــع سياســة مشــركة؛ ألن
التعليــم هــو طريــق للقضــاء عــى الفقــر وتنميــة املهــارات والقــدرات؛ ومــن ثــم إتاحــة العمــل الالئــق وتحســن
مســتوى املعيشــة.
الرتكيــز عــى املعرفــة املتوفــرة لــدى املــرأة الريفيــة وبنــاء املهــارات اإلنتاجيــة والقياديــة لديهــا ،والعمــل عــى بنــاء
قدراتهــا وتدريبهــا يف عــدة مجــاالت اجتامعيــة ،اقتصاديــة وسياســية بهــدف تفعيــل دورهــا كوحــدة اجتامعيــة
منتجــة وغــر مهمشــة داخــل محيطهــا.
تعزيز املشاركة املستدامة للنساء يف سالسل اإلنتاج الزراعي عرب التدريب واإلمداد بكل ما هو جديد.
توعية املرأة الريفية مبخاطر العمل الزراعي عرب الدورات التدريبية.
دعــم املؤسســات واملراكــز البحثيــة لزيــادة وعــي املــرأة الريفيــة بالنســبة إىل الوســائل الصحيحــة للتعامــل مــع
املنتــج الزراعــي والغــذايئ والحفــاظ عــى الصحــة العامــة.
احملور الثالث :الوصول املتساوي للموارد واخلدمات

ويشتمل عىل التايل:
ضــان الحصــول عــى املــوارد االقتصاديــة والخدمــات األساســية ،وحــق امتــاك األصــول والتــرف فيهــا ،وذلــك
مــن خــال دعــم التنفيــذ العــادل لقوانــن املـراث ومســاندتها؛ وذلــك بهــدف منــح املــرأة القــدرة عــى الحصــول
عــى مــوارد األرض ،وتوعيــة املــرأة بحقوقهــا القانونيــة ،وتوعيتهــا بالطــرق الســليمة الالزمــة للحصــول عــى تلــك
الحقــوق ،ويتــم ذلــك بالتعــاون بــن منظمــة املــرأة العربيــة ،ووزارة الزراعــة ،والجهــات الترشيعيــة بالدولــة.
مســاعدة الوصــول املتســاوي لــكل مــن الرجــل واملــرأة إىل األســواق والتســويق اإللكــروين عــر وزارة الزراعــة،
مــن خــال إعــادة تفعيــل املواقــع اإللكرتونيــة الخاصــة مبســاعدة املزارعــن وإرشــادهم ،وبالتعــاون مــع وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات ،ونــر ثقافــة الرقمنــة ودعمهــا بقطــاع الزراعــة واإلرشــاد الرقمــي.
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الوصــول املتســاوي للخدمــات اإلرشــادية التــى مــن شــأنها زيــادة اإلنتاجيــة عــر إعــادة تفعيــل أدوار
التعاونيــات الزراعيــة ،ودعــم املراكــز اإلرشــادية وتنميتهــا ،والتدريــب عــى كيفيــة الوصــول إىل النســاء
الريفيــات وتقديــم الخدمــة نظــ ًرا للقيــود الثقافيــة واملكانيــة التــى تحيــط باملــرأة يف الريــف.
وصــول الريفيــات األكــر احتيا ًجــا إىل األرض الزراعيــة مــن خــال دعــم املنظــات الداعمــة للمــرأة ومســاندتها
عــر دفــع قيمــة اإليجــار الســنوي لــأرض الزراعيــة (املحــددة بفــدان واحــد لــكل امــرأة تعمــل بالزراعــة)،
ويكــون للمــرأة الريفيــة حريــة االختيــار بــن املرشوعــات الصغــرة التقليديــة وبــن الحصــول عــى األرض
والعمــل بهــا؛ ومــن ثــم يضــاف هــذا كبنــد جديــد مــن بنــود متكــن الريفيــات؛ األمــر الــذي ميكنهــا مــن
الخــروج عــن دائــرة الصناعــات الغذائيــة واملنتجــات اليدويــة كمرشوعــات تقليديــة للنســاء الريفيــات ،وهــى
تجربــة ســبق تطبيقهــا مبــر مــن خــال امتــاك النســاء امل ُعيــات ألرايض االســتصالح بــوادى النقــرة بأســوان.
ولكــن التحديــات التــى قابلــت تلــك التجربــة هــى :صعوبــة زراعــة األرض الصحراويــة واالحتيــاج إىل بــذل
الكثــر مــن الجهــد لزراعتهــا واســتصالحها .وميكــن تعميــم التجربــة مــن خــال التعــاون بــن وزارات التضامــن
االجتامعــي والزراعــة واالســتثامر يف الدولــة ،واملنظــات املعنيــة بحقــوق املــرأة.
قيــام البنــوك الزراعيــة والتعاونيــات بتوفــر آالت الحصــاد املتطــورة بأجــر رمــزي للنســاء الحائ ـزات لــأرض
الزراعيــة عــر نــر فكــرة الحصــاد الجامعــي.
تقديــم وزارة الزراعــة يف الدولــة الدعــم املــادي للنســاء املعيــات الحائ ـزات لــأرض الزراعيــة مــن حيــث
الحصــول عــى التقــاوي واألســمدة كميــزة للنســاء املعيــات.
قيــام وزارة الزراعــة يف الدولــة بتســويق منتجــات النســاء املزارعــات املالــكات وحاصالتهــن؛ مــا يشــجع عــى
تســجيل األرض الزراعيــة بأســائهن ،وهــذه كانــت إحــدى عقبــات حصــول النســاء عــى ســند امللكيــة؛ نظـ ًرا
ألن بعــض العــادات متنــع تســجيل األرض بأســائهن.
العمــل عــى عقــد رشاكــة بــن التعاونيــات النشــيطة للمنتجــات املحليــة وبعــض األســواق التــى تخــدم أكــر
مــن منطقــة كأحــد الحلــول ملشــكلة التســويق.
إنشــاء وحــدات تجميــع وفــرز وتعبئــة ملنتجــات األريــاف باملناطــق الريفيــة كأحــد حلــول التســويق الداخــي
والتصدير.
عمــل مهرجــان تســويقي ســنوي ملنتجــات املــرأة الريفيــة والبدويــة والســاحلية لجميــع الــدول العربيــة
كدعــم للمــرأة وتســويق منتجاتهــا وتشــجيعها عــى املشــاركة ورفــع جــودة منتجاتهــا.
مراجعة قانون الجمعيات التعاونية لجعله أكرث مواكبة لتحديات املرأة الريفية.
احملور الرابع :إلغاء التمييز الغذائي

ويشتمل عىل التايل:
التوعيــة بشــأن بعــض الرواســب الثقافيــة املجحفــة ضــد النســاء والديناميــات املعيشــية لــأرس والتــي قــد
تؤثــر ســل ًبا عــى تغذيــة النســاء والفتيــات.
إجراء البحوث بشأن العالقة بني التمييز ضد املرأة واألمن الغذايئ يف املنطقة العربية.
استمرار الدعم لربامج التغذية املدرسية بالقرى األشد فق ًرا.
احملور اخلامس :متكني الريفيات

ويشتمل عىل التايل:
التوعيــة بأهميــة التمكــن االقتصــادي للمــرأة وأهميــة املســاواة يف الوصــول إىل الفــرص بــن الرجــل واملــرأة،
وإلغــاء الحواجــز الهيكليــة والقانونيــة التــي تعــوق عاملــة املــرأة ،ويكــون ذلــك بطــرق منهــا :تعديــل قوانــن
العمــل التمييزيــة ،وإنشــاء شــبكات النقــل املأمونــة يف املناطــق الريفيــة ،وتوســيع نطــاق التأمينــات الصحيــة
واالجتامعيــة لتشــمل عامــات الزراعــة.
دعــم التنميــة الريفيــة بإتاحــة فــرص عمــل الئقــة يف املناطــق الريفيــة ،مبــا يف ذلــك إعــادة إحيــاء الصناعــات
الزراعيــة الصغــرة واملتوســطة واســتحداث املزيــد منهــا ،وتنشــيط اإلمــدادات الصناعيــة للقطــاع الزراعــي.
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االفتقــار إىل الوقــت مــن أبــرز مظاهــر انعــدام املســاواة بــن الرجــل واملــرأة؛ لهــذا البــد مــن اعتــاد السياســات
املناســبة لتمكــن املــرأة مــن التغلــب عــى مــا تعانيــه مــن افتقــار إىل الوقــت ،حيــث إن ذلــك يزيــد املــرأة فقـ ًرا
وجو ًعــا؛ وذلــك مــن خــال استشــارة النســاء حــول احتياجاتهــن التكنولوجيــة عــر الدراســات والبحــوث ،وأيضً ــا مــن
خــال تحســن البنيــة التحتيــة بالريــف والخدمــات املقدمــة ،والتــى تعمــل عــى توفــر وقــت الريفيــات وجهدهــن.
التمكــن االقتصــادي للريفيــات عــر إنشــاء (مجمــع متكامــل للتصنيــع الزراعــي يخــدم املرشوعــات الصغــرة)،
والــذي ميكــن تنفذيــه مــن خــال وزارة الزراعــة ووزارة التضامــن االجتامعــي يف الدولــة واملنظــات الداعمــة،
ويــؤدي ذلــك إىل زيــادة الدخــل للريفيــات؛ ومــن ثــم التوجــة إىل العمــل الالئــق الــذى يــؤدى إىل رفــع مســتوى
املعيشــة ،وعــدم اللجــوء إىل العمــل املوســمى منخفــض األجــر.
إنشــاء خرائــط اجتامعيــة اقتصاديــة بيئيــة للمرشوعــات الصغــرة بقــرى الريــف ،والتــى تعــد دليــل نجــاح
للمرشوعــات .عــى أن ت ُبنــي تلــك الخرائــط وف ًقــا للمتــاح مــن املــوارد واملحاصيــل الزراعيــة وكيفيــة االســتفادة مــن
تلــك املــوارد.
نــر الوعــي عــن طريــق الحمــات بخصــوص كيفيــة الحصــول عــى قــروض بنكيــة للبــدء باملرشوعــات الصغــرة
مــن خــال إعــادة تفعيــل أدوار التعاونيــات الزراعيــة بقــرى الريــف.
التوعية املالية للريفيني من خالل الدورات التدريبية بالتعاون بني البنوك ووزارة الزراعة يف الدولة.
العمــل عــى تســويق منتجــات الريفيــات ،وذلــك مــن خــال إقامــة املعــارض الدامئــة واملوســمية ومتكــن املــرأة
الريفيــة مــن املشــاركة يف هــذه املعــارض بشــكل مجــاين أو مبقابــل تســتطيع تحملــه .واالســتفادة مــن مواســم
االصطيــاف وقــدوم املغرتبــن والســواح لتعريفهــم عــى منتجــات املــرأة واملســاعدة بتســويقها مبارشة للمســتهلكني،
فضــا عــن تفعيــل ودعــم وزارة الســياحة لقطاعــي الســياحة البيئيــة والريفيــة ،نظـرا لدورهــا الفعــال يف الحفــاظ
عــى الـراث وتنميــة الريــف.
خصوصــا ،مــن خــال دعــم املنظــات النســائية التــي
توضيــح وتقديــر العمــل غــر املــريئ للنســاء عامــة والريفيــات
ً
تعمــل يف هــذا املجــال وتعزيــز مفهــوم املشــاركة الفاعلــة والقيــادة والتــي تســاعد يف دعــم الحقــوق والواجبــات
للعاملــن بالقطــاع الزراعــي وعــر الدراســات املتخصصــة التــي تقــدر حجــم وأهميــة العمــل غــر مدفــوع األجــر
للريفيــات.
احملور السادس :إعالء املكانة االجتماعية للريفيني

ويشتمل عىل التايل:
توسيع نطاق التأمينات الصحية واالجتامعية لتشمل عامالت الزراعة.
ضــم العاملــن بقطــاع الزراعــة تحــت مظلــة قانــون العمــل حيــث أن عــدم متتعهــم بحاميتــه يُعــد مــن أكــر األرضار
النفســية التــي تقــع عــى العاملــن بالزراعــة ،بجانــب األرضار االقتصاديــة واالجتامعيــة ،والتــى تشــمل :االســتثناء
مــن تحديــد حــد أدىن لألجــور أو عــدد ســاعات العمــل ،وعــدم توفــر بيئــة عمــل تتمتــع بالحاميــة والســامة املهنية،
وعــدم الحصــول عــى معــاش تقاعــدى أو تأمــن صحــى ،ومحصلــة تلــك األرضار هــو عــدم الشــعور باملكانــة
االجتامعيــة املرموقــة.
توسيع نطاق الحامية االجتامعية للريفيني والتأكد من ضم من يستحق تلك الحامية.
تفعيــل العالقــات بــن املؤسســات الخاصــة والعامــة التــي تعنــى بشــؤون املــرأة وتعزيزهــا مــن أجــل حاميــة املــرأة
وتفعيــل دورهــا يف إســتغالل املــوارد الطبيعيــة وإدارة األمــن الغــذايئ حيــث التشــبيك والتناغــم املؤســي.
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املراجع

أوال :مراجع عربية
1.1تقرير األمن الغذايئ والتغذية يف العامل2020 ،م ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
2.2الحوكمــة والتعــاون حــول الغــذاء والهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة2019،م ،سلســلة
الحوكمــة الجديــدة لقضايــا البيئــة يف املنطقــة العربيــة ،أكادمييــة اإلمــارات الدبلوماســية.
3.3تقرير أوضاع األمن الغذايئ العريب2018 ،م ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،جامعة الدول العربية.
4.4اإلســكوا2019 ،م ،تقريــر امليــاه والتنميــة الثامــن (أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بامليــاه يف املنطقــة
العربيــة ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا).
5.5املســاواة يف الخطــة العامليــة الجديــدة2018 ،م ،إدمــاج منظــور الجنســن يف تنفيــذ هــديف التنمية املســتدامة
 1،2يف املنطقــة العربيــة ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغريب آســيا ،اإلســكوا.
6.6ســد الفجــوة2009 ،م ،برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف الزراعــة
والتنميــة الريفيــة ،منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة.
7.7حالــة األغذيــة والزراعــة2011 ،م ،املــرأة يف قطــاع الزراعــة ،ســد الفجــوة بــن الجنســن مــن أجــل التنميــة،
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،رومــا.
8.8القمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة2019 ،م ،األمانــة العامــة ،أمانــة املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي ،بــروت ،الجمهوريــة اللبنانيــة .جامعــة الــدول العربيــة.
9.9تقرير األمن الغذايئ والتغذية يف العامل2020 ،م ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.
1010الحوكمــة والتعــاون حــول الغــذاء والهــدف الثــاين للتنميــة املســتدامة يف املنطقــة العربيــة2019،م ،سلســلة
الحوكمــة الجديــدة لقضايــا البيئــة يف املنطقــة العربيــة ،أكادمييــة اإلمــارات الدبلوماســية.
1111تقرير أوضاع األمن الغذايئ العريب2018 ،م ،املنظمة العربية للتنمية الزراعية ،جامعة الدول العربية.
1212اإلســكوا2019 ،م ،تقريــر امليــاه والتنميــة الثامــن (أهــداف التنميــة املســتدامة املتعلقــة بامليــاه يف املنطقــة
العربيــة ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب آســيا).
1313املســاواة يف الخطــة العامليــة الجديــدة2018 ،م ،إدمــاج منظــور الجنســن يف تنفيــذ هــديف التنمية املســتدامة
 1،2يف املنطقــة العربيــة ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغريب آســيا ،اإلســكوا.
1414ســد الفجــوة2009 ،م ،برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة لتحقيــق املســاواة بــن الجنســن يف الزراعــة
والتنميــة الريفيــة ،منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة.
1515حالــة األغذيــة والزراعــة2011 ،م ،املــرأة يف قطــاع الزراعــة ،ســد الفجــوة بــن الجنســن مــن أجــل التنميــة،
منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ،رومــا.
1616القمــة العربيــة التنمويــة االقتصاديــة واالجتامعيــة2019 ،م ،األمانــة العامــة ،أمانــة املجلــس االقتصــادي
واالجتامعــي ،بــروت ،الجمهوريــة اللبنانيــة .جامعــة الــدول العربيــة.
1717التقرير العريب للتنمية املستدامة 2020م2019 ،م ،اإلسكوا.
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1818تقريرآفــاق املنطقــة العربيــة2030م2017 ،م ،تعزيــز األمــن الغذايئ،اللجنــة االقتصاديــة واالجتامعيــة لغــريب
آســيا ،اإلســكوا ،منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة.
1919األمــن الغــذايئ والســيادة الغذائيــة يف الــرق األوســط 2013،م ،مركــز الدراســات اإلقليميــة والدوليــة ،كليــة
الشــؤون الدوليــة بجامعــة جــورج تــاون يف قطــر.
2020منظمــة املــرأة العربيــة2015 ،م ،إدمــاج املــرأة يف أهــداف التنميــة  ،17مؤمتــر املــرأة وأهــداف التنمية املســتدامة
2030م ،جامعــة الــدول العربية.
2121دليل املصادر يف النوع االجتامعي واملسار الرئييس إلدارة املياه2006 ،م.undp،
2222املــرأة واألمــن الغــذايئ العــريب2010 ،م ،يــوم الزراعــة العــريب ،املنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ،جامعــة
الــدول العربيــة.
2323تقريــر تحقيــق أهدافنــا2017 ،م ،برنامــج منظمــة األغذيــة والزراعــة ،املســاواة بــن الجنســن يف مجــاىل الزراعــة
والتنمية الريفية ،منظمة األغذية والزراعة ،األمم املتحدة.
2424مورشات التنمية العاملية2020 ،م ،العاملة بقطاع الزراعة ،البنك الدويل ،بنك البيانات.
2525مرفــت صدقــى ،عبــد الوهــاب2017 ،م ،مســتوى الوعــي البيئــى للمــرأة الريفيــة بصيانــة بعــض املــوارد الطبيعيــة
الزراعيــة مبحافظتــى املنيــا والفيــوم ،املجلــة املرصيــة للبحــوث الزراعيــة ،مركــز البحــوث الزراعية.
2626تقرير تحسني حالة املرأة يف ىف املناطق الريفية2011 ،م ،الجمعية العامة لألمم املتحدة.
2727التمكــن االقتصــادي للمــرأة «دمــج املــرأة يف االقتصــاد العراقــي2012 ،م ،برنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ،
العراق.
2828توثيــق السياســات الزراعيــة يف الــدول العربيــة خــال العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة2009 ،م ،املنظمــة العربية
للتنميــة الزراعيــة ،جامعــة الدول.
2929سياسة املساواة بني الجنسني 2015م-2020م2015 ،م ،مكافحة الجوع يف العامل ،برنامج األغذية العاملي.
3030اســراتيجية التنميــة الزراعيــة 2030م ،مــر ،وزارة الزراعــة املرصيــة واســتصالح األرايض ،مجلــس البحــوث
الزراعيــة والتنميــة ،جمهوريــة مــر العربيــة.
3131اسرتاتيجية وزارة الزراعة لعام 2015م-2019م ،لبنان2014 ،م ،وزارة الزراعة.
3232اسرتاتيجية القطاع الزراعي ،فلسطني2016 ،م.
3333تقريــر تحويــل الوعــود إىل أفعــال (املســاواة بــن الجنســن يف خطــة التنميــة املســتدامة 2030م2018 ،م ،هيئــة
األمــم املتحــدة للمــرأة.
ً
ثانيا :مراجع أجنبية
1. The state of Food Security and Nutrition in the World (2020), FAO, Rome, Italy
2. Global food policy report)2020 (building inclusivefood systems. IFPRI
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and Agriculture Organization of the United Nations Rome,
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5. In Agriculture and Rural Development Food and Agriculture Organization of the United
Nations
6. Rome, 2013
7. UNICEF (United Nations Children’s Fund) Middle East and North Africa Regional Office
(2019). “Education”. www.unicef.org/mena/education
8. Fao (fao policy on gender equalty) Attaining Food Security Goals in Agriculture and Rural
Development (2013) Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome,
9. High Level Panel of Experts (HLPE 2015), Water for food security and nutrition, A report
by the High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition of the Committee on
World Food Security, Rome 2015
10. The gender gap in land right. 2018. Food and agriculture organization of the united nation
11. GENDER AND ICTS 2018, mainstreaming gender in the use of information and communication technologies (ICTs) for agriculture and rural developmen: Food and agriculture
organization of the united nation
12. The feminzation of poverty, 2015, gender equality and the empowerment of women, national department of publication information, united nation.
13. Gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of
poverty:2010: the Food and Agricultural Organization of the United Nations, the International Fund for Agricultural Development and the International Labour Office Rome, 2010.
14. www.fao.org/gender/resources/infographics
15. www.ifpri.org
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