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إن المــرأة العربيــة الريفيــة قــوة اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية ال ُيســتهان بهــا؛ فهــى المعبــر والســبيل لتحقيــق 
طموحــات الغــد عبــر إرادتهــا وشــجاعتها علــى مــر العصــور.

وتعــد مكانــة المــرأة الريفيــة فــي أي مجتمــع مــن بيــن المؤشــرات المهمــة علــى مــدى تقدمــه وتحضــره؛ ولهــذا فمــن 
حقهــا أن تطمــح فــي تحقيــق آمــال مســتقبلية وطموحــات تنحصــر فــي تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة، عبــر 
الوعــي المجتمعــي بأدوارهــا ومهامهــا وحقوقهــا وواجباتهــا، محاًطــا بحمايــة قانونيــة ومؤسســية؛ لخلــق بيئــة تمكينيــة 
لهــا، واحترامهــا ككيــان مســتقل. وذلــك فــي ظــل تعــدد المشــكات واألزمــات التــي تقابلهــا وتؤثــر عليهــا وتمثــل 

تحديــات تواجههــا.

ولألســباب الســابق ذكرهــا تولــي العديــد مــن المنظمــات والــوزارات والمؤسســات اهتماًمــا بالًغــا بقضايــا المــرأة 
الريفيــة ومشــكاتها؛ وذلــك إيماًنــا واعتــزاًزا بأهميــة األدوار واإلســهامات التــي تقــوم بهــا؛ حيــث إنهــا تنجــز العديــد 
مــن المهــام رغــم أنهــا مــن أكثــر الفئــات المهمشــة التــي تتعــرض للكثيــر مــن المشــكات؛ ولذلــك البــد مــن تحســين 

أوضاعهــا علــى مســتوى العالــم، وخاصــة فــي الوطــن العربــي.

وعندمــا تكــون المــرأة الريفيــة قــادرة علــى المشــاركة علــى نحــو كامــل فــي عمليــة التنميــة الزراعيــة عبــر تعزيــز 
المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل بقطــاع الزراعــة؛ فــإن ذلــك يعــد المعبــر الحقيقــي لتمكيــن الريفيــات؛ ممــا يســهم فــي 
الحــد مــن الفقــر المدقــع، وتحقيــق األمــن الغذائــي، وتأميــن العمــل الائــق، والحــد مــن مظاهــر الضعــف االجتماعــي 
واالقتصــادي للريفيــات تحــت مظلــة المســاواة؛ ومــن ثــم يكــون ذلــك محاولــة لتحقيــق غايــات العديــد مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030. 

ويعتمــد نجــاح الجهــود المبذولــة لتحقيــق التنميــة الزراعيــة المســتدامة إلــى حــد بعيــد علــى تطويــر مهــارات المــرأة 
الريفيــة وتأهيلهــا وتوفيــر فــرص عمــل الئقــة بهــا؛ بمــا يحقــق لهــا وألســرتها ســبل تحســين مســتوى المعيشــة؛ 
ــا لتحقيــق االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي لهــا،  ــا مهمًّ فالنهــوض بأوضاعهــا فــي شــتى المجــاالت ُيعــد مطلًب
والــذي يتــم مــن خــال حمايــة حقوقهــا اســتناًدا إلــى مبــدأ العدالــة واإلنصــاف؛ حيــث البــد مــن وجــود سياســات توجــه 

لحمايتهــا بقطــاع الزراعــة عبــر تحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل.

وقــد حاولــت الدراســة اإلجابــة عــن تســاؤل »مــا التحديــات التــي تقابــل الريفيــات فــي ســبيل تمكينهــن زراعيًّــا؟« 
لمحاولــة تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة لتحقيــق الهــدف الثانــي )القضــاء علــى الجــوع(.

وتناولــت الدراســة عــرض بعــض المحــاور التــي مــن شــأنها تحديــد الوضــع الحالــي لتحديــات تمكيــن الريفيــات 
بهــدف تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة؛ وذلــك لتحقيــق األمــن الغذائــي. وشــملت تلــك المحــاور 
وضــع قطــاع الزراعــة بالوطــن العربــي كحقائــق وأرقــام، وكذلــك المــوارد البشــرية بقطــاع الزراعــة مــن منظــور النــوع 
االجتماعــي، وحيــازة األرض الزراعيــة، ونســبة العامليــن بقطــاع الزراعــة رجــااًل ونســاًء، والمامــح االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمــرأة العربيــة الريفيــة فــي ظــل أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، حيــث تناولــت الدراســة المــرأة 
العربيــة الريفيــة والفقــر، وتحقيــق األمــن الغذائــي، وتمكيــن المــرأة العربيــة الريفيــة بقطــاع الزراعــة، وصــواًل إلــى 
تحديــات تمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة، وعــرض رؤيــة تحليليــة لمؤشــرات الهــدف الثانــي )القضــاء علــى 
الجــوع(، وعــرض وضــع المــرأة العربيــة والصحــة والتعليــم والمســاواة بيــن الجنســين، ثــم التوصــل إلــى الخطــة 

التنفيذيــة لتحقيــق تمكيــن الريفيــات وتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة.

أمــا فيمــا يتعلــق بالمنهــج المســتخدم فــي إعــداد الدراســة المكتبيــة، فقــد تــم االعتمــاد علــى التقاريــر الدوليــة 
والوطنيــة، والبيانــات واألبحــاث مــن خــال البحــث المكتبــى، ومراجعــة األدبيــات المنشــورة ذات الصلــة، والحصــول 
علــى البيانــات مــن مواقــع المنظمــات الدوليــة ذات االهتمــام بالتنميــة الريفيــة وتحقيــق األمــن الغذائــي، وذلــك عبــر 
تبنــى قضايــا المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة متمثلــة بموقــع )FAO( منظمــة األغذيــة والزراعــة 
باألمــم المتحــدة، والبنــك الدولــي، واإلســكوا، ومنظمــة المــرأة العربيــة، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، وغيرهــا. 

املستخلص
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وقــد تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن الحقائــق تنحصــر فــي تحديــات تمكيــن الريفيــات، وهــي كالتالــي:
• صعوبــة وصــول المعلومــة الزراعيــة للنســاء العامــات بالزراعــة؛ لهــذا البــد مــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت مــن خــال اســتخدام مفهــوم الزراعــة اإللكترونيــة )E_agriculture( عبــر الهاتــف المحمــول والشــبكات الزراعيــة 
المتخصصــة ذات طبيعــة االتصــال فــي اتجاهيــن. وُيقصــد بالزراعــة اإللكترونيــة مجتمــع المعلومــات واالتصــاالت التــي تتعلــق 
بتطويــر الزراعــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة وتحقيــق األمــن الغذائــي، مــن خــال نقــل المعلومــات عبــر اســتخدام تقنيــات 
تكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة؛ حيــث إن المعلومــات والمعرفــة همــا أســاس إحــداث التنميــة، والتغلــب علــى المعوقــات، واالســتفادة 
مــن الفــرص التــي تفرضهــا التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة الحادثــة بالمجتمــع؛ لهــذا البــد مــن نقــل هــذا الكــم 

المتراكــم والمتجــدد مــن المعلومــات مــن خــال وســائل االتصــال، والتــي تعــد جوهــر العمــل فــي التنميــة الريفيــة. 
• صعوبــة الحصــول علــى المــوارد والخدمــات اإلنتاجيــة األساســية، والتكنولوجيــا، والمعلومــات المتعلقــة باألســواق. وقــد 
أشــار )GENDER AND ICTS:2018:7( إلــى أن 1.2 مــن أصــل 2.9 مليــار امــرأة تمتلــك هاتًفــا محمــواًل فــي البلــدان 
منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة تبلــغ )41%(، مقابــل 1.4 مــن كل 3.0 مليــار رجــل يمتلــك هاتًفــا محمــواًل 
فــي البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة تبلــغ )46%(، و300 مليــون امــرأة فــي جنــوب صحــراء إفريقيــا ال 
ــم، ُســجل للرجــال )50.9%( مقابــل )%44.9(  ــا محمــواًل. وعــن معــدل اســتخدام اإلنترنــت علــى مســتوى العال تمتلــك هاتًف
للنســاء، وبإفريقيــا ُســجل )24.9%( للرجــال مقابــل )18.6%( للنســاء، وبالــدول العربيــة ُســجل )47.7%) للرجــال مقابــل 

)39.4%( للنســاء. 
• محدوديــة النفــاذ إلــى التمويــل؛ حيــث تبلــغ نســبة المشــروعات الصغيــرة التــي تديرهــا امــرأة حوالــي )23%(، كمــا أن )%45( 
مــن القــروض متناهيــة الصغــر موجهــة للمــرأة. وتشــير البيانــات إلــى أن متوســط قيمــة القــروض التــي تحصــل عليهــا اإلنــاث 
أقــل مــن متوســط قيمــة القــروض التــي يحصــل عليهــا الذكــور بجمهوريــة مصــر العربيــة )االســتراتيجة الوطنيــة لتمكيــن المــرأة 

المصريــة، 2017: 32).
• مســتويات التعليــم المنخفضــة فــي أوســاط النســاء الريفيــات حيــث الحلقــات المفرغــة للفقــر )منظمــة المــرأة العربيــة، 2015( 
وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــباب فــي المنطقــة العربيــة يبلــغ )90%(، لكــّن نحــو 
ُخمــس البالغيــن ال يلمــون بالقــراءة والكتابــة.  ويبلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــابات اإلنــاث )88%(. وتقتــرب 
نســبة انعــدام األمــن الغذائــي للنســاء مــن )13%(، وهــى نســبة مرتفعــة مقارنــة بالرجــال. ومــن ضمــن المتغيــرات المؤثــرة بتلــك 
النســبة مســتوى التعليــم والفقــر؛ حيــث تتجــاوز تكلفــة اتبــاع نظــام غذائــي صحــي مســتوى خــط الفقــر الدولــي )1.90 دوالر 
أمريكــي للشــراء لــكل شــخص فــي اليــوم(؛ ممــا يجعــل الفقــراء غيــر قادريــن علــى تحمــل التكلفــة، حيــث ال يســتطيع 57% 
 Nutraition,2020:205( مــن الســكان أو أكثــر تحمــل تكلفــة نظــام غذائــي صحــي طــوال الوقــت فــي جنــوب إفريقيــا وآســيا

.)The State of Food Security and
 )FAO:2018:47( انتشار أمراض سوء التغذية  بين النساء بالريف حيث العمل الزراعي وقلة الدخول. وقد أوضح تقرير •
إلــى أن نســبة الفقــر فــي ريــف مصــر لعــام 2010 بلغــت )%32.3(، بينمــا بلغــت بريــف األردن )16.8%(، وبلغــت 
)4.8%( بريــف الجزائــر. وأوضــح التقريــر أن نســبة مــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لعــام 2015 -2017 بالجزائــر بلغــت 

يــران )%4.0(، والعــراق )%10.3). )1.9%(، وبمصــر )4.6%(، واإ
• التمييــز الغذائــي؛ ففــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة ال تتنــاول المــرأة طعامهــا إال ممــا يتبقــى وبعــد أن يــأكل الرجــال؛ ممــا ينتــج 
عنــه نقــص التغذيــة واعتــال الصحــة )المــرأة واألمــن الغذائــي العربــي، 2010(. وقــد اتفــق تقريــر )تحســين حالــة المــرأة فــي 
المناطق الريفية، 2011: 7( مع ما ســبق، حيث ذكر أن النســاء يملن  إلى الحد من تأثير األزمة باســتخدام اســتراتيجيات 
التأقلــم الشــديد، وذلــك مــن خــال تقليــل اســتهاكهن، والحــد مــن تنــوع الوجبــات الغذائيــة، مــع ارتفــاع مخاطــر ذلــك، خاصــة 
بالنســبة لألمهات الحوامل والمرضعات بســبب نقص المغذيات الدقيقة، والذي يمكن أن يؤثر ســلًبا على صحتهن وحالتهن 
الغذائيــة وحالــة أطفالهــن؛ ممــا قــد يــؤدي إلــى إجبارهــن علــى الهجــرة فــي ظــروف قاســية، أو بيــع األصــول التــي يمتلكونهــا، 
أو جمــع األغذيــة البريــة، أو العمــل بوظائــف غيــر آمنــة لزيــادة دخلهــن. ويشــير تقريــر )المســاواة بيــن الجنســين فــي خطــة 
التنميــة المســتدامة لعــام 2030: 2018: 10( إلــى أن النســبة المئويــة مــن اإلنــاث الاتــى تعانيــن مــن نقــص التغذيــة بمصــر 
لعام )2014-2015( ســجلت )26.1%( للنســاء، مقابل )21.24%( للرجال، وبدولة األردن ســجلت )31.2%( للنســاء 

مقابــل )24.9%( للرجــال، وبالمغــرب )25.4%( للنســاء مقابــل )26.7%( للرجــال.
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• االفتقــار إلــى األمــان االقتصــادي؛ حيــث ُيســّجل فــي المنطقــة العربيــة أدنــى مســتوى مــن المشــاركة االقتصاديــة 
للمــرأة فــي العالــم؛ حيــث لــم يتجــاوز )25%( فــي عــام2015، مقارنــة بمتوســط عالمــي قــدره )%50(. 
  the gender gap in land( مــن النســاء العامــات فــي المنطقــة أعمــااًل غيــر مســتقّرة )%وتعمــل )38
right;2018(. وعن الوطن العربي، فإن بطالة الشباب بين النساء مرتفعة، وهي األعلى؛ إذ بلغ متوسطها 
)39,3%( فــي عــام 2017. أمــا عــن العامــات بقطــاع الزراعــة فهــن يفتقــرن إلــى أنظمــة الضمــان واألمــان 
االجتماعــي والتأميــن الصحــي، وال  يحصلــن علــى اســتحقاقات المعــاش التقاعــدي؛ نظــًرا لعــدم شــمولهن ضمــن 

قانــون العمــل ببعــض الــدول )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020، 2019: 79).

• إغفــال اإلحصائيــات الخاصــة باحتياجــات النــوع االجتماعــي؛ حيــث يشــير )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 
2020، 2020: 27( إلــى أنــه نظــًرا لنــدرة البيانــات؛ فإنــه يصعــب قيــاس الفجــوة بيــن الرجــال والنســاء فــي 
الهــدف رقــم )2( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو تحقيــق األمــن الغذائــي، الــذي تقيســه مؤشــرات المقصــد 
رقــم )2-2( المتعلّــق باالحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات، وكذلــك المقصــد 
ــق بالحصــول علــى األراضــي والمــوارد اإلنتاجيــة والمعرفــة والتمويــل. ويحــد عــدم توافــر  رقــم )2-3( المتعّل
المعلومــات مــن قــدرة واضعــي السياســات علــى تقييــم اآلثــار الصحيــة للثغــرات التغذويــة علــى النســاء الحوامــل. 
ويشــير هــذا إلــى إغفــال اإلحصائيــات الخاصــة بالنــوع االجتماعــي، وهــو نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد النســاء.

 The Gender Gap Inland Right( صعوبــة امتــاك األرض الزراعيــة وحيازتهــا؛ فقــد أوضــح تقريــر •
2018;( و)التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة، 2020: 74( إلــى أن نســبة النســاء الائــي يمتلكــن حيــازة 
األرض الزراعيــة علــى مســتوى العالــم أقــل مــن )15%( مقابــل )85%( للرجــال. ومــن أكثــر المناطــق التــي 
تظهر بها الفجوة بين الجنســين في امتاك األرض الزراعية منطقة الشــرق األوســط؛ حيث ال تتجاوز نســبة 
النســاء مــن أصحــاب الحيــازة الزراعيــة فــي المنطقــة )7%(، ومــع ذلــك تشــارك النســاء فــي األنشــطة الزراعيــة 
علــى نطــاق واســع، وعلــى نحــو غيــر متناســب حتــى فــي بعــض البلــدان، فتصــل نســبة مشــاركتهّن مثــًا إلــى 
لــى )54%( فــي موريتانيــا. نحــو)06%( مــن مجمــوع العامليــن فــي هــذه األنشــطة فــي الســودان والمغــرب، واإ

• الفجــوة بيــن الرجــال والنســاء فــي امتــاك األرض الزراعيــة، يوضــح )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 
2020، 30:2020( و)منظمــة المــرأة العربيــة،2015، 3( و)تحســين حالــة المــرأة فــي المناطــق الريفيــة، 
لــى أمــن تغــذوي،  2011: 7( أن المــرأة الريفيــة عنصــر جوهــري فــي ترجمــة اإلنتــاج الزراعــي إلــى غــذاء واإ
وعلــى الرغــم مــن ذلــك تتجلــى بوضــوح أوجــه التبايــن الصارخــة بيــن الرجــال والنســاء فــي حيــازات األراضــي 
علــى مســتوى الــدول العربيــة. وتوضــح اإلحصائيــات الخاصــة بنســبة المالــكات للحيــازات الزراعيــة ببعــض 
الــدول العربيــة صعوبــة حصولهــن علــى صكــوك الملكيــة للحيــازات الزراعيــة؛ فتشــير قاعــدة بيانــات النــوع 
االجتماعــي والحقــوق فــي األراضــي الــواردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة إلــى التفــاوت الواضــح فــي ملكيــة 
الحيــازة الزراعيــة؛ ففــي الجزائــر تمتلــك النســاء )4.1%( مقابــل )95.9%( للرجــال، وبمصــر تمتلــك النســاء 
)5.2%( مقابــل )94.8%( للرجــال، واألردن )3.0%( للنســاء مقابــل )97.0%(، وفــي لبنــان )%3.0( 
للنســاء مقابــل )97.0%( للرجــال، وبالمغــرب )%4.4( للنســاء مقابــل )%95.6( للرجــال، وســجلت تونــس 
)%6.4( للنســاء مقابــل )93.6%( للرجــال )قاعــدة بيانــات Gender Rights and land(. وذلــك رغــم 
أن الغايــة رقــم )3( مــن غايــات الهــدف الثانــي )القضــاء علــى الجــوع( تنــص  بــكل وضــوح علــى مضاعفــة 
اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة، والســيما النســاء وأفــراد الشــعوب األصليــة والمزارعيــن 
األسريين، من خال ضمان المساواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى والمدخات 

والمعــارف والخدمــات الماليــة، وكذلــك إمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق بحلــول عــام 2030م.

• وأمــا فجــوة األجــور بيــن الرجــل والمــرأة فــي العمــل الزراعــي فإنهــا واضحــة؛ حيــث تتعــرض الريفيــات لفجــوة 
األجــور لصالــح الرجــل علــى الرغــم مــن القيــام بنفــس العمــل، وهــو مــا يمكــن تفســيرة فــي ظــل مــا يســمى بـــ 
)Gender Discrimination(، حيــث يكــون تقســيم األدوار والمســئوليات للنــوع االجتماعــي أو توزيعهــا 
علــى أســاس القيــم واألعــراف الســائدة بالمجتمــع؛ حيــث تتقاضــى النســاء أجــوًرا أقــل، ويواجهــن ظــروف 



10

 Gender Dimensions( عمــل ســيئة مقارنــة بالرجــال الذيــن يقومــون بأعمــال مماثلــة لمــا تقــوم بــه المــرأة. ويشــير تقريــر
of Agricultural:2010: 5( إلــى أن العمالــة بقطــاع الزراعــة بالشــرق األوســط بلغــت بيــن النســاء )39.6%( مقابــل 
)%34.0( للرجــال لعــام 2000. وعــن األعمــال الحــرة بــأي قطــاع آخــر ُســجلت للنســاء نســبة تبلــغ )38.6%(، وللرجــال 
)24.6%(. وعــن األجــر المكتســب ُســجلت للنســاء نســبة )1.0%(، وللرجــال )9.4%(، وهــو مــا يوضــح الفجــوة بيــن 
األجــور. وســواء أكانــت المــرأة فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع العــام، فــإن الفجــوة فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء مــا تــزال 
متســعة؛ حيــث تحصــل المــرأة علــى أجــر أقــل فــي القطاعيــن، فعلــى ســبيل المثــال، تبلــغ فجــوة األجــور فــي مصــر حوالــي 
)22%(، وتعــد المغــرب وتونــس الدولتــان الفضليــان فــي التعامــل مــع هــذه القضيــة؛ حيــث اســتطاعتا ســد فجــوة األجــور بيــن 
الجنســين. أمــا فيمــا يتعلــق بريــادة األعمــال، فــإن نســبة تبلــغ )19%( مــن الرجــال لديهــم مشــروعاتهم الخاصــة فــي الــدول 
العربيــة، فــي مقابــل )9%( فقــط مــن النســاء )المــرأة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة، 2016: 22).

• االفتقــار إلــى الوقــت، وهــو مــن أكثــر مظاهــر انعــدام المســاواة بيــن الجنســين؛ حيــث يجعــل الريفيــات َيــُدرن فــي حلقــة مفرغــة 
مــن الفقــر والجــوع؛ فالنســاء يؤديــن معظــم أعمــال الرعايــة الازمــة للحفــاظ علــى األســر، بمــا فــي ذلــك الطهــو، والتنظيــف، 
وتربيــة األطفــال، ورعايــة المســنين والمرضــى، وجمــع الميــاه والوقــود والحطــب لألســر المعيشــية، وهــذه المهــام تســتغرق وقتًــا 
طويــًا، وغالًبــا مــا تحــد مــن فــرص انخــراط المــرأة فــي أنشــطة مــدرة للدخــل. ويبلــغ المتوســط العالمــي للوقــت الــذي تنفقــه 
النســاء فــي العمــل غيــر مدفــوع األجــر 4,5 ســاعة فــي اليــوم، وهــو ضعــف مــا ينفقــه الرجــال. ومــن شــأن ســد هــذه الفجــوة 
بحلــول عــام2025 م أن يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنســبة تقــدر بنحــو)23%( )المســاواة فــي الخطــة العالميــة 

الجديــدة، 2018: 2).

• الجانــب الثقافــي التقليــدي لــه دور مهــم فــي إضعــاف دور المــرأة الريفيــة فــي التنميــة الزراعيــة، حيــث عــدم توريــث األرض 
الزراعيــة لإلنــاث، مــن خــال إعطائهــا صــك الملكيــة والحريــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بــاألرض؛ لهــذا البــد مــن وضــع 

برنامــج محــدد لمواجهــة العــادات والتقاليــد الســلبية التــي تمثــل آليــات إضعــاف للنســاء.

• تتعــرض الريفيــات إلــى محدوديــة النفــاذ إلــى خدمــات اإلرشــاد الزراعــي؛ حيــث يشــكل اإلرشــاد الزراعــي خــط اإلمــداد األول 
لنتائــج البحــوث الزراعيــة، وحلقــة الوصــل بينهــا وبيــن المزارعيــن فــي تلبيــة احتياجاتهــم مــن البحــوث، ومســاعداتهم فــي 
الوصــول إلــى المدخــات الازمــة لتحقيــق النتائــج المطلوبــة. وتنقســم اإلدارات الخاصــة بــاإلدارة المركزيــة لإلرشــاد الزراعــي 
دارة  دارة المجالــس الزراعيــة والوحــدات اإلرشــادية، واإ دارة اإلرشــاد التســويقي والحيوانــي، واإ إلــى إدارة اإلرشــاد البســتاني، واإ
التنميــة الريفيــة. ويتــم التعامــل مــع المزارعييــن عبــر عقــد النــدوات اإلرشــادية بالمراكــز المختلفــة، والتدريــب مــن خــال الوســائل 
اإلرشــادية الســمعية والبصريــة، وتنفيــذ البرامــج الخاصــة بتحســين أداء المــرأة الريفيــة فــي الصناعــات الريفيــة، والتوضيــح 
جــراء معاينــة لــألرض وتحديــد المشــكلة مــع تحديــد أنســب المحاصيــل  العملــي والتدريــب بالمراكــز التدريبيــة واأليــام الحقليــة، واإ
كســابهم مهــارات التطبيــق األمثــل  التــي تجــود فيهــا، وعمــل برنامــج شــهري باألعمــال الخاصــة بتحصيــن الثــروة الحيوانيــة، واإ
للتوصيــات الفنيــة ومســبباتها، بــدًءا مــن إعــداد األرض للزراعــة وحتــى حصــاد المحصــول. ولكــن اســتفادة النســاء مــن هــذه 
البرامــج ضئيلــة نظــًرا لغيــاب العنصــر النســائي بيــن المرشــدين الزراعيــن، وضعــف تأهيــل المرشــدين الحالييــن، ووجــود قيــود 
اجتماعيــة واقتصاديــة تحــد مــن تعامــل الريفيــات واســتفادتهن مــن خدمــات اإلرشــاد )المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 

.(96 :2009

• غيــاب إدارة الميــاه مــن خــال منظــور النــوع االجتماعــي، كمــا أن االحتياجــات الخاصــة للمــرأة ووجهــة نظرهــا غيــر منعكســة 
بشــكل جيد في إدارة المياه؛ ونتيجة لذلك لم تكن التشــريعات والسياســات المتعلقة بالمياه الزراعية مراعية للمنظور الجنســاني 
في كثير من الحاالت، كما لم تهتم باســتخدامات النســاء المتعددة للمياه )على ســبيل المثال: للري، والبســتنة المنزلية، وســقي 
الماشية، واالستخدام الشخصي والمنزلي(. وتظل المرأة ممثلة تمثيًا ناقًصا عندما يتعلق األمر بصنع القرار بشأن استخدام 
الميــاه وتخصيصهــا وحوكمتهــا، علــى الرغــم مــن حقيقــة أن لهــا دوًرا رئيًســا فــي تطويــر الممارســات المســتدامة وفــي بنــاء النظــم 
التــي تهــدف إلــى ضمــان األمــن الغذائــي. وتمتلــك العديــد مــن النســاء منظــوًرا مميــًزا ومعرفــة بهــذه المهمــة. علــى ســبيل المثــال 
قــد يكــون لــدى المزارعــات احتياجــات مختلفــة مــن حيــث تكنولوجيــا الــري، وقــد يكــن حامــات للمعرفــة، مثــل المعرفــة الخاصــة 
بتجميــع  ميــاه األمطــار؛ لذلــك كان مــن الواجــب أن ُينظــر إليهــن بوصفهــن شــريكات فــي التعامــل مــع بعــض التحديــات المتعلقــة 
 (HLPF( باألمــن المائــي والغذائــي التــي يواجههــا العالــم فــي ضــوء تغيــر المنــاخ والنمــو الســكاني والطلــب المتزايــد علــى الميــاه
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2015. وتتم مشــاركة المرأة على مســتوى االســتخدام النهائي للموارد المائية وليس على مســتوى التخطيط أو 
ــا ونوًعــا، رغــم أن العــبء األكبــر فــي توفيــر  اتخــاذ القــرار بوصفهــا صاحبــة مصلحــة فــي إدارة المــوارد المائيــة كمًّ
الميــاه لاســتخدام النهائــي يقــع علــى عاتــق المرأة؛ويتطلــب ذلــك منهــا وقتًــا طويــًا وجهــًدا كبيــًرا؛ ممــا يحرمهــا من 
ممارســة أنشــطة إنتاجيــة أخــرى تمكنهــا مــن تحقيــق عائــد اقتصــادي خــاص بهــا. ولدمــج المــرأة فــي إدارة المــوارد 

المائيــة فــإن ذلــك يتطلــب التغلــب علــى معوقــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومؤسســية )اإلســكوا،2019: 35).

• تعانــى الريفيــات مــن مشــكلة المجهــود البدنــي المبــذول لخدمــة األرض؛ ولهــذا البــد مــن التوجــه نحــو إدخــال 
الميكنــة الزراعيــه الحديثــه علــى الرغــم مــن الحيــازات متناهيــة الصغــر للريفيــات، وذلــك عــن طريــق الخدمــات 
المقدمــة مــن التعاونيــات الزراعيــة وبنــك التنميــة واالئتمــان الزراعــي عبــر إيجــار منخفــض القيمــة لتلــك 

اآلالت؛ ومــن ثــم إحــداث التغيــر فــي أدوارهــم التقليديــة مــن أجــل مســاعدة المــرأة الريفيــة.

• صعوبــة تســويق المحاصيــل الزراعيــة للريفيــات؛ وذلــك نظــًرا للطــرق والنقــل وانعــدام األمــن فــي المســاحات 
العامــة، وغيــر ذلــك مــن الصعوبــات التــي تواجــه النســاء فــي التســويق؛ لهــذا يجــب علــى وزارات الزراعــة تبنــى 
مفاهيــم حديثــة فــي منظومــة العمــل، وهــو مــا يســمى بالتســويق اإللكترونــي، وفتــح منافــذ التصديــر لمنتجــات 
عــادة تفعيلهــا بالشــكل المطلــوب؛ وهــو مــا يتطلــب إنشــاء  الريفيــات عبــر الشــبكات اإللكترونيــة للــوزارات واإ

شــبكات جديــدة تمتــاز  بالتطــور ومواكبــة احتياجــات الريفيــات.

ــث الزراعــة«، ويمكــن تفســيرها مــن خــال وجهتــي نظــر مختلفتيــن، فهــي يمكــن  أن تزيــد مــن  • ظاهــرة »تأني
دخــل المــرأة وظهورهــا وقــوة صوتهــا فــي أســرتها ومجتمعهــا مــن ناحيــة، ومــن الناحيــة األخــرى فإنهــا قــد تــؤدي 
إلــى تحميــل المــرأة أعبــاء عمــل ومســئولية إضافيــة بــدون الحصــول علــى الحيــازة والمــوارد الازمــة لاســتفادة 
الكاملــة مــن الفــرص الجديــدة. وفــي حيــن أن كا الرأييــن يعترفــان بــأن هــذه العمليــات تؤثــر علــى النســاء 
والرجــال بشــكل مختلــف، فــإن كيفيــة تغيــر األنمــاط الجندريــة للعمــل الزراعــي وآثــار تلــك التغيــرات علــى النســاء 
والرجــال ماتــزال غيــر واضحــة، إال أن األدلــة العالميــة تؤكــد أنــه فــي العديــد مــن األماكــن تتزايــد مشــاركة 
الريفيــات فــي قطــاع الزراعــة، وغالًبــا مــا تتركــز فــي العمــل الموســمي والمؤقــت أو غيــر مدفــوع األجــر، وغالًبــا 
مــا تتقاضــى النســاء أجــوًرا أقــل مــن الرجــال، كمــا أنهــن يواجهــن ظــروف عمــل ســيئة مقارنــة بالرجــال الذيــن 
يقومــون بأعمــال مماثلــة؛ لهــذا البــد مــن وضــع آليــات تحقــق المســاواة فــي األجــور والعقــود والمعامــات بقطــاع 
ن كان قطــاع الزراعــة غيــر محــدود  الزراعــة، وتطبيــق بعــض مــن آليــات الحمايــة والســامة المهنيــة، حتــى واإ
النطــاق الجغرافــي والتعامــل يكــون مــع ظــروف بيئيــة تتغيــر مــن وقــت إلــى آخــر، إال أن العامليــن بقطــاع 

الزراعــة عناصــر بشــرية تســتحق الســامة والحمايــة المهنيــة.

• المــرأة الريفيــة أقــل بكثيــر مــن الرجــل فــي فــرص تمّلــك األرض. وال يقتصــر أثــر ذلــك فقــط علــى جعــل َمــزارع 
النســاء أقــل إنتاجيــة، ولكنــه يــؤدي فــي الغالــب إلــى اســتبعاد النســاء مــن منظمــات المزارعيــن واتحــادات 
العامليــن وشــبكات المجتمــع المحلــي ومنتدياتــه التــي تعــزز فــرص زيــادة اإلنتاجيــة والنمــو؛ ومــن ثــم تحقيــق 
األمــان االقتصــادي الــذي يــؤدي بــدوره إلــى التمكيــن، وينتــج عنــه تغذيــة جيــدة وتعليــم وصحــة جيــدة ألفــراد 
 power- بــل تعنــي power- over األســرة؛ فالقــوة الناتجــة عــن التمكيــن ال تعنــي الســيطرة علــى اآلخريــن
to  أي القــوة المتولــدة البنــاءة التــي تعمــل علــى إحــداث أفعــال جديــدة بــدون الســيطرة مــن قبــل طــرف علــى 
طــرف آخــر، قــوة معطــاءة لآلخريــن وليــس لنفســها فقــط؛ ومــن ثــم فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يســهم فــي تحقيــق 
بعــض أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، خاصــة الهــدف الثانــي )القضــاء علــى الجــوع(، والهــدف األول 
)القضــاء علــى الفقــر( والثالــث )الصحــة الجيــدة( والرابــع )التعليــم الجيــد( والخامــس )المســاواة بيــن الجنســين(.

• ظاهــرة تأنيــث الفقــر »Feminization of Poverty«؛ حيــث تشــير اإلحصائيــات فــي جميــع أنحــاء 
العالــم إلــى أن النســاء هــن األكثــر فقــًرا؛ حيــث تشــير التقدريــات إلــى أن النســاء يمثلــن )%70( مــن 1.2 
مليــار شــخص يعانــون مــن الفقــر. وتعــد عاقــات القــوة غيــر المتكافئــة وانعــدام فــرص النســاء فــي المشــاركة 
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فــي صنــع القــرار مــن بيــن األســباب الهيكليــة لعــدم االســتقرار االجتماعــي والسياســي الــذي يولــد الفقــر )تقريــر تحويــل الوعــود 
إلــى أفعــال، 2018م: 5(. وقــد وصلــت نســبة الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر الدولــي ،المحــّدد بالعيــش علــى1,90  
دوالر، إلــى)16%( تقريًبــا فــي البلــدان العربيــة األقــل نمــوًّا؛ ومــن ثــم البــد مــن تعديــد مصــادر الدخــل للريفييــن وتنويعهــا عبــر 

 .»Feminization of Poverty« آليــات مســتحدثة لتمكيــن الريفيــات اقتصاديًّــا، والقضــاء علــى ظاهــرة تأنيــث الفقــر

• انتشــار االنعــدام الشــديد لألمــن الغذائــي أعلــى قليــًا بيــن النســاء علــى مســتوى العالــم؛ حيــث يبلــغ 8.0 للنســاء مقابــل 7.5،  
للرجــال، وبقــارة إفريقيــا يبلــغ 24.3 للنســاء مقابــل 23.9 للرجــال وفًقــا لتقريــر حالــة األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم لعــام 
2018. وهــو مــا يؤكــد علــى ضــرورة توافــر بيانــات كميَّــة ونوعيَّــة للنــوع االجتماعــي علــى مســتوى األفــراد داخــل األســر توضــح 

ديناميــات األســرة، وترســم توضيًحــا للتمييــز الغذائــي فــي نطــاق األســرة ومتغيراتــة.

• تمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة، أو التمكيــن الزراعــي، ويهــدف إلــى أن تكــون الريفيــات قــادرات علــى المشــاركة علــى نحــو 
كامــل فــي عمليــة التنميــة الزراعيــة؛ حيــث يمكــن أن يســاعد تعزيــز المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي قطــاع الزراعــة علــى 
الحــد مــن الفقــر المدقــع والجــوع، وكذلــك تحقيــق األمــن الغذائــي علــى المســتوى النســبي؛ فمــن شــأن تحقيــق المســاواة أن يحقــق 
التنميــة الزراعيــة. وينبغــى أيًضــا أن تكــون التنميــة الزراعيــة فــي صالــح المــرأة؛ ومــن ثــم يجــب االتجــاه إلــى تمكيــن المــرأة فــي 
الزراعــة لمكافحــة الجــوع وتحقيــق األمــن الغذائــي. وتوضــح بيانــات البنــك الدولــي أن العامليــن بقطــاع الزراعــة بالعالــم العربــي 
تبلــغ نســبتهم )18.2%( للرجــال مقابــل )29%( للنســاء )مؤشــرات التنميــة العالميــة، البنــك الدولــي، 2020، وهــو مــا يؤكــد 
أن القــوى العاملــة بهــذا القطــاع تشــكلها النســاء الريفيــات. وهــذا يؤكــد علــى ضــرورة تنميــة قدراتهــن عبــر تأميــن فــرص الوصــول 

واالســتفادة المتســاوية مــن خــال التدريــب علــى كل مــا هــو جديــد بقطــاع الزراعــة مــن خــال آليــات الزراعــة اإللكترونيــة.

وفــى ضــوء النقــاط الســابقة ُيقتــرح وضــع عــدة آليــات فــي عــدة مجــاالت مختلفــة مــن شــأنها تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة بقطــاع الزراعــة وتمكيــن الريفيــات، وهــي كاآلتــي: 

اجملال القانوني والتشريعي

• توعيــة المــرأة الريفيــة بحقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل حقهــا فــي تملــك األراضــي الزراعيــة/ حــق اإلرث باألراضــي 
الزراعيــة، وتفعيــل بعــض القوانيــن المســاندة للمــرأة الريفيــة العاملــة بالزراعــة، باإلضافــة إلــى ضمهــا تحــت مظلــة عــدة قوانيــن 

لحمايتهــا، وعلــى رأس تلــك القوانيــن قانــون العمــل، والــذي اســتثنى العامليــن بالزراعــة رجــااًل ونســاًء.

• إصــاح السياســات: وُيقصــد بهــا كافــة السياســات الُمقتــَرح تعديلهــا أو اســتحداثها لتهيئــة البيئــة المناســبة لتحقيــق أهــداف التنميــة 
الزراعيــة بمشــاركة كاملــة للمــرأة فــي جميــع المراحــل. كمــا أن كاًّ مــن هــذه السياســات َيلَزمهــا بالضــرورة أســاس رســمي ذو 
طابــع تشــريعي، يتــم بموجبــه إلــزام الفئــات المســتهدفة مــن السياســة بإجــراءات تنفيذهــا. وتتعــدد مســتويات هــذه المرجعيــة 

الرســمية التشــريعية بــدًءا مــن إصــدار القــرارات الوزاريــة ووصــواًل إلــى إصــدار القوانيــن والتشــريعات.

اجملال الزراعي
• العمــل علــى رفــع مســتوى أداء المــرأة فــي العمــل الزراعــي، وذلــك بتزويدهــا بالمعلومــات الفنيــة الازمــة مــن خــال إقامــة الــدورات 
دخــال المفاهيــم الجديــدة للمجتمــع مــن الزراعــة اإللكترونيــة عبــر وســائل االتصــاالت؛  التدريبيــة واإلرشــادية المتخصصــة، واإ

ومــن ثــم الوصــول المتســاوي  للمعلومــة.
• إدخــال آليــة امتــاك األراضــي الزراعيــة للريفيــات مــن خــال دعــم ومســاندة بعــض المنظمــات والمؤسســات الداعمــة لتمكيــن 
الريفيــات بقطــاع الزراعــة؛ ومــن ثــم الخــروج عــن دائــرة فكــر المشــروعات الصغيــرة، المتمثلــة فــي الصناعــات الغذائيــة والتطريــز 
والصناعــات اليدويــة، إلــى مفهــوم تنمــوي أعمــق ُيحــدث تغييــرات جذريــة مــن شــأنها تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة مــن 
حيــث امتــاك األرض الزراعيــة والتــي تشــكل أماًنــا اقتصاديًّــا ذا مــردود بعيــد المــدى بالجانــب الزراعــي واالجتماعــي والبيئــي.  
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• الوصــول المتســاوي للمــوارد الطبيعيــة )الميــاه( والمــوارد اإلنتاجيــة المختلفــة مــن بــذور وأســمدة وتقــاٍو، وتمكيــن 
النســاء مــن الوصــول إلــى الدعــم علــى تلــك المــوارد، وهــو األمــر الــي ُيعــد صعًبــا نظــًرا لعــدم حيازتهــن لــألرض 

الزراعيــة، والتــي تعــد شــرًطا أساســيًّا للحصــول علــى الدعــم. 

• تدريب مرشــدات زراعيات من العنصر النســائي وتأهيلهن لضمان ســهولة وصول المعلومة؛ ومن ثم إمكانية 
التغلــب علــى حاجــز الجانــب الثقافــي الــذي يعــوق وصــول المعلومــة للنســاء.

دخال مفهوم التسويق اإللكتروني وثقافته. • دعم المرأة وتدريبها على تسويق إنتاجها الزراعي، واإ
دارة المشــروعات اإلنتاجيــة الصغيــرة والمتوســطة للصناعــات الغذائيــة  • تشــجيع المــرأة وتدريبهــا علــى تأســيس واإ

بهــدف تنويــع قاعــدة الدخــل.

• التوجه نحو اإلرشاد البيئي بهدف حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
• رفــع مســتوى الوعــي البيئــي للمــرأة مــن خــال إدمــاج مفاهيــم هــذا الوعــي بالبرامــج اإلرشــادية، مثــل مفاهيــم 
الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وكيفيــة صيانتهــا، واســتخدام خبــرة الريفيــات فــي الحفــاظ علــى المــوارد الوراثيــة 

النباتيــة والحيوانيــة عبــر المعــارف التراثيــة. 

نشــاء  • العمــل علــى إدمــاج المــرأة الريفيــة فــي اإلســهام بالمشــروعات التنمويــة الهادفــة إلــى مكافحــة التصحــر واإ
الحــزام األخضــر والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي.

اجملال االجتماعي

• تطبيــق آليــات المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الحقــوق والخدمــات الزراعيــة بالسياســات الزراعيــة بكافــة 
المراحــل لتحقيــق األمــن الغذائــي. 

• عــدم االعتمــاد الكلــي علــى اإلعانــات وشــبكات األمــان االجتماعــي لمكافحــة الفقــر وتحقيــق األمــن الغذائــي، 
واالعتمــاد بــداًل مــن ذلــك علــى إحــداث تغيــر جــذرى فــي عاقــات القــوة بيــن الرجــال والنســاء بقطــاع الزراعــة؛ 
ممــا يمنــع إهــدار المــوارد الطبيعيــة بوصفهــا ملكيــة عامــة، ويمنــع العنــف ضــد النســاء؛ وذلــك لرفــع قدراتهــن 
الماليــة وقوتهــن االجتماعيــة عبــر زيــادة اإلنتاجيــة، ويمنــع كذلــك التزويــج المبكــر للفتيــات باألســرة، ويمنــع 
تشــغيل األطفــال، والتمييــز الغذائــي بيــن األطفــال مــن البنــات واألوالد، ويمنــع العنــف الجنســي ضــد النســاء، 
والمتمثــل فــي الحمــل اإلجبــاري للحصــول علــى مولــود ذكــر، وعــدم القــدرة علــى اســتخدام وســائل لتنظيــم 

األســرة أو متابعــة الصحــة الجنســية واإلنجابيــة، ويمنــع كذلــك تســرب الفتيــات مــن التعليــم. 

ــا. ويســتمر توريــث الفقــر عبــر األجيــال حيــث فقــر القــدرات  • الفقــر مــرض اجتماعــي آثــاره ملموســة اقتصاديًّ
والمهــارات وهــو األكثــر شــيوًعا عنــد النســاء؛ لهــذا يجــب االهتمــام بتنميــة كل مــن الريفييــن والريفيــات وتدريبهــم 

ورفــع قدراتهــم وفًقــا لمعاييــر المســاواة، بحيــث تكــون األولويــة للقضــاء علــى  الفقــر الفكــري.

• االرتقــاء بالمكانــة االجتماعيــة للعامــات بقطــاع الزراعــة حيــث النظــرة الدونيــة لهــن، مــن خــال تكليــل الجهــود 
المبذولــة لهــن وتوضيحهــا عبــر اللقــاءات العلميــة ووســائل اإلعــام. 

اجملال املؤسسي

• اإلصــاح المؤسســي: وتضــم هــذه المجموعــة إجــراءات اإلصــاح المؤسســي وجهــوده، ســواء كانــت المؤسســات 
المقصــودة متمثلــة فــي األجهــزة الحكوميــة أو كانــت مؤسســات القطــاع الخــاص ومنظمــات المجتمــع المدنــي. 
ويســتلزم األمر إحداث تعديات مهمة في هذه المؤسســات أو في اختصاصاتها أو قدراتها التنفيذية؛ وذلك 
كضــرورة للوفــاء باحتياجــات المــرأة الريفيــة مــن المدخــات العينيــة والماديــة؛ األمــر الــذي يســهم فــي خلــق نــوع 

مــن التــوازن فــي عاقــات القــوة علــى نطــاق األســرة والعمــل.



14

جمال صنع واختاذ القرار

• تدريب النساء على مهارات القيادة وتعزيز دورهن في القرى.
• زيــادة مشــاركة النســاء فــي التعاونيــات الزراعيــة والنســائية، وزيــادة مشــاركتهن بصــورة أكبــر فــي النقابــات الزراعيــة والجمعيــات، 

وتقديــم خدمــات فعليــة لهــن.

• تدريب الرجال على ضرورة مساندة النساء، وتقبل تعزيز أصواتهن وقراراتهن فيما يخص العمل الزراعي.

 اجملال االقتصادي
• تدريب النساء على كيفية االستفادة من رأس المال االجتماعي وتحويله إلى رأس مال نقدي.

• التدريــب علــى مجموعــات االعتمــاد الذاتــي للنســاء )woman self help group(  ومحاولــة نشــر ثقافــة العمــل الجماعــي 
والجمعيــات النســائية.

• االســتفادة مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات والمؤسســات المتخصصــة فــي تنميــة قــدرات الرجــال والنســاء علــى كيفيــة 
االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة )قريــة واحــدة منتــج واحــد(؛ ومــن ثــم تقليــل الهــدر والفاقــد.

جمال اإلحصاء

• الحصــول علــى بيانــات كميَّــة وكيفيَّــة علــى درجــة عاليــة مــن الدقــة فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي، بحيــث تكــون البيانــات 
مصنفة حســب الجنس والعمر على مســتوى األفراد وعلى مســتوى األســرة؛ وهذا من شــأنه أن يؤدي إلى رســم صورة توضح 

ديناميــات األســرة وعاقــات القــوة؛ وبالتالــي فهــم التمييــز االجتماعــي واختــاف عاقــات القــوة داخــل األســرة.

• إنشــاء وحــدة خاصــة برصــد أعمــال العمالــة النســائية الزراعيــة ومشــكاتها كنــوع مــن تكليــل جهــود المــرأة، ومتابعــة لــكل مــا 
يســتجد مــن مشــكات اجتماعيــة واقتصاديــة تتعلــق بهــا.
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لقــد أصبــح تحقيق األمــن الغذائي والحــد مــن الفقــر مــن األمــور الحرجــة فــي العديــد مــن دول المنطقــة العربيــة؛ 
وذلــك بســبب زيــادة النمــو الســكاني وتدهــور المــوارد الزراعيــة والمــوارد المائيــة المحــدودة وغيرهــا مــن محــددات 
زيــادة اإلنتــاج الزراعــي واإلدارة الجيــدة للمــوارد واســتمراريتهما؛ ممــا يفــرض العديــد مــن التحديــات لتحقيــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة 2030.

وقــد شــدد التركيــز الدولــي االنتبــاه إلــى أهميــة االســتثمار فــي الزراعــة لتحقيــق األمــن الغذائــي، وأشــار إلــى أنــه 
ال يمكــن أن يتحقــق هــدف األمــن الغذائــي فــي غيــاب المســاواة بيــن الرجــال والنســاء. وتعــد المــرأة الريفيــة مــن 
أكثــر األفــراد تأثيــًرا فــي تحقيــق األمــن الغذائــي، كمــا أنهــا أكثــر األفــراد تأثــًرا بــه فــي ظــل أكثــر المشــكات تعقيــًدا، 
أال وهــي مشــكلة الفقــر؛ لذلــك كان نقــص االســتثمار فــي قــدرات النســاء والفتيــات يعوقهــن، كمــا يعــوق تنميــة 
المجتمعــات وجهــود الحــد مــن الفقــر، ويضعــف التنميــة االقتصاديــة والزراعيــة فــي آن مًعــا؛ ومــن ثــم يــؤدي إلــى 

عــدم القــدرة علــى تحقيــق األمــن الغذائــي وتوفيــره عبــر تعزيــز الزراعــة المســتدامة.

ويجــب مراعــاة أنــه حتــى لــو كانــت الرؤيــة هــي تحقيــق األمــن الغذائــي، إال أن الهــدف األســمى هــو تحقيــق 
المســاواة فــي الفــرص والمــوارد لــكل مــن المــرأة والرجــل، والقضــاء علــى التمييــز بينهمــا فــي جميــع المجــاالت؛ 

وذلــك لتعزيــز المســاواة.

1. املساواة بني الرجال والنساء بقطاع الزراعة

1.1: قطاع الزراعة بالوطن العربي: حقائق وأرقام

تعــد التنميــة الزراعيــة جــزًءا أساســيًّا مــن التنميــة المســتدامة للشــعوب واألمــم؛ فهــى الســعي الدائــم لتطويــر الحيــاة 
اإلنســانية مــع أخــذ قــدرات النظــام البيئــي الــذي يحفــظ الحيــاة بعيــن االعتبــار. وتقابــل التنميــة الزراعيــة بعــدد مــن 

المعوقــات التــي تحــد مــن تحقيــق األمــن الغذائــي علــى المســتوى المطلــق.

ــا فــي اقتصــادات معظــم الــدول العربيــة مــن حيــث فــرص العمــل واإلنتــاج.  وتلعــب األنشــطة الزراعيــة دوًرا مهمًّ
وقــد بلغــت مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة فــي المنطقــة العربيــة حوالــي )233,24) مليــون هكتــار، أي 
بنســبة تبلــغ )17,37%( مــن إجمالــي المســاحة الجغرافيــة للمنطقــة العربيــة عــام2018. وُيــزرع منهــا فقــط نحــو 
)74,12) مليــون هكتــار، بنســبة تبلــغ )31,78%) مــن إجمالــي مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة. وبلغــت 
نســبة إســهام الســودان مــن إجمالــي مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة بالمنطقــة العربيــة نحــو)%31,51(، 
تليهــا كل مــن الجزائــر والصومــال والســعودية بمــا نســبته )%18,93( و)18,92%( و)7,44%) علــى الترتيــب 

)تقريــر أوضــاع األمــن الغذائــي العربــي، 2018).

وقــد ازدادت المســاحة المزروعــة بالمنطقــة العربيــة مــن نحــو 72,86 مليــون هكتــار عــام  2017إلــى74,12  
مليــون هكتــار عــام 2018. أســهم الســودان بمــا نســبته )40,35%( مــن إجمالــي المســاحة المزروعــة فــي 
المنطقــة العربيــة، تلتــه المغــرب بنحــو )12.39%(، والجزائــر بنســبة )%11.63(، وســوريا بنســبة )%7.73(، 

وتونــس بنحــو )6.20%(،  ومصــر بنســبة )%5.35(.  

وقــّدر إنتــاج الحبــوب فــي المنطقــة العربيــة عــام 2018م بنحــو 51,88 )مليــون طــن(، تمثــل )1,75%( مــن 
اإلنتــاج العالمــي مــن الحبــوب، المقــدر بنحــو2965,92 ) مليــون طــن( عــام  2018. وشــكلت مجموعــة الحبــوب 
مــا نســبته )42,8%( مــن إجمالــي المتــاح لاســتهاك مــن ســلع الغــذاء األساســية لعــام 2018. وبلــغ معــدل 

االكتفــاء الذاتــي مــن مجموعــة الحبــوب )%37,8).

أمــا علــى المســتوى القطــري فأســهمت خمــس دوٍل عربيــة )مصــر والمغــرب والجزائــر والســودان والعــراق) بنســبة 
تبلــغ )87,28%( مــن إجمالــي إنتــاج المنطقــة العربيــة مــن الحبــوب عــام 2018، ومصــر وحدهــا أســهمت بنســبة 

تبلــغ %41,18 مــن إجمالــي إنتــاج الحبــوب فــي المنطقــة العربيــة، تليهــا المغــرب بنســبة تبلــغ )%19.41).

وعن كمية الفاقد والمهدر من السلع الغذائية األساسية بالمنطقة العربية عام 2018، فقد بلغ99,85  مليون طن، 

متهيد
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والتي شكلت معداًل بلغ )31,2%( من إجمالي المتاح لاستهاك من كافة السلع الغذائية، بقيمة قدرت بحوالي 50,6 مليار دوالر 
)تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي، 2018).

وتلــك اإلحصائيــات واألرقــام والترتيبــات االقتصاديــة هــى محصلــة مــوارد بشــرية تتمثــل فــي العمالــة الزراعيــة والســكان الريفييــن، 
ومــوارد طبيعيــة تتمثــل فــي األرض الزراعيــة والميــاه، والتــي ُتمثــل المعوقــات الطبيعيــة، وهــى إحــدى معوقــات التنميــة الزراعيــة. 
ومحصلــة تلــك المــوارد أســهمت فــي اإلنتــاج بقطــاع الزراعــة وكانــت المســئولة عنــه. وســوف يتــم اســتعراضه مــن منظــور المســاواة 

بيــن الرجــل والمــرأة  كالتالــي:

2.1: الموارد البشرية بقطاع الزراعة

1.2.1: السكان الريفيون

لقد ازدادت أعداد سكان المنطقة العربية إلى 422,7 مليون نسمة في عام2018 مقارنة بـ412,8 مليون نسمة عام 2017، 
بمعدل نموٍّ سنوي ُقدِّر بـ )1,92%( بالمنطقة العربية، وذلك خال الفترة 2018/2015.

كمــا قُــدِّر معــدل نمــو الســكان الريفييــن فــي المنطقــة العربيــة خــال نفــس الفتــرة بنحــو )4,73%(، مقارنــة بحوالــي )0.3%( علــى 
مســتوى العالــم؛ نظــًرا لزيــادة معــدل النمــو الســكاني فــي المناطــق الريفيــة، وهــو مــا يشــكل أهــم التحديــات التــي تواجــه الجهــود 
تاحــة فــرص التشــغيل خفًضــا للفقــر وتحســيًنا  التنمويــة فــي المنطقــة العربيــة، والمتمثلــة فــي مجــاالت زيــادة اإلنتــاج الزراعــي، واإ

لمعــدالت األمــن الغذائــي كمــا هــو موضــح بالجــدول رقــم )1).

وترتبــط أهميــة الريــف والســكان الريفييــن بصفــة عامــة، والمــرأة الريفيــة بصفــة خاصــة، بالنســبة إلــى المنطقــة العربيــة باألســباب 
التاليــة:

• أن الريــف هــو مصــدر رئيــس للغــذاء. ومــع أن المنطقــة تســتورد )18%( مــن المــواد الغذائيــة إال أنــه نظــًرا إلــى ارتفــاع أســعار 
الغــذاء وتقلــب أســعار األســواق العالميــة تــزداد األهميــة االســتراتيجية للزراعــة المحليــة فــي بلــدان المنطقــة القــادرة علــى إنتــاج 

الغذاء. 
• أن الفقــر عموًمــا ظاهــرة ريفيــة تنــال مــن فئــات اجتماعيــة أكثــر مــن غيرهــا، كاألســر المعيشــية التــي تعولهــا المــرأة، والعّمــال 

الذيــن ال يملكــون األراضــي والعمــال الزراعييــن.
• النــزوح إلــى المــدن بســبب ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي المناطــق الريفيــة، وتزايــد معــدالت البطالــة بيــن النازحيــن الجــدد إلــى 

المناطــق الحضريــة، خصوًصــا فــي صفــوف الشــباب.
• تفاقــم حالــة عــدم االســتقرار، بســبب عــدم تلبيــة حاجــات الســكان، الســيما فــي إيجــاد فــرص عمــل كافيــة للشــباب )تقريــر للجنــة 

االقتصاديــة واالجتماعيــة، 1:2011).
• المــرأة الريفيــة هــي صمــام األمــان والعمــود الفقــري بقطــاع الزراعــة؛ نظــًرا الرتفــاع نســبة العمالــة الزراعيــة بقطــاع الزراعــة 
مــن النســاء؛ ومــن ثــم فهــى المســئول عــن االســتمرار بإنتــاج الغــذاء فــي ظــل عــدة ظواهــر ترتبــط باألوضــاع االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمــرأة العربيــة الريفيــة، وهــى هجــرة الرجــال، وتأنيــث الفقــر، وتأنيــث الزراعــة، وعــزوف الشــباب المتعلــم عــن 

العمــل بمهنــة الزراعــة، بمــا لذلــك مــن تأثيــر مباشــر علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030.
• الريــف هــو مــن أكثــر األماكــن المناســبة لرؤيــة الصــورة بشــكل أكثــر وضوًحــا مــن حيــث عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع 
الزراعة؛ حيث نجد مشــكلة اإلرث، وصعوبة الوصول إلى المعلومة الزراعية، وصعوبة التســويق، وزيادة المجهود البدني، 
والعمــل غيــر مدفــوع األجــر بالحقــل، إضافــة إلــى مظاهــر العنــف االجتماعــي، والعنــف الصحــي المتمثــل فــي: اإلجبــار علــى 
الحمــل للحصــول علــى الوريــث الذكــر، وختــان اإلنــاث، وتزويــج األطفــال، وعــدم متابعــة الحمــل والصحــة الجنســية واإلنجابيــة. 

ومــن هــذا المنطلــق أصبــح الريــف هــو البيئــة التــي ُيرَصــد فيهــا التمكيــن وعــدم التمكيــن )مرفــت صدقــي، 2019).
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الجدول رقم )1( عدد السكان الريفيين بالدول العربية

201420152016الدولة

1161.003171.113259.72األردن

1392.001385.001385.00اإلمارات

184.99153.00154.00البحرين

3708.003725.003741.00تونس

9792.0010357.8010413.00الجزائر

469.30480.45491.68جزر القمر

202.00204.00291.46جيبوتي

5015.005044.005070.00السعودية

24724.2622285.5222960.09السودان

9398.009428.009551.00سوريا

6583.006724.006864.00الصومال

10921.0011109.0011386.40العراق

710.00760.00806.60سلطنة عمان

1108.001126.001143.00فلسطين

19.0018.0016.00قطر

58.0059.0060.00الكويت

576.00748.93613.00لبنان

1353.001355.001359.00ليبيا

47473.0048168.0048835.00مصر

13498.0013516.0013456.00المغرب

1870.981891.071652.00موريتانيا

16472.0016698.0016921.00اليمن

156688.53158406.88160428.94اإلجمالي
المصدر: الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، الباب األول،المجلد رقم 38، 2019

2.2.1. العمالة الزراعية

هنــاك تناقــص بالعمالــة الكليــة والزراعيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة مقارنــة بنظيراتهــا علــى مســتوى العالــم؛ 
األمــر الــذي أدى إلــى زيــادة نســبة البطالــة فــي المنطقــة العربيــة كنتيجــة لزيــادة أعــداد الســكان ومحدوديــة فــرص 
العمالــة المتاحــة. وياحــظ أن التناقــص فــي معــدل النمــو فــي العمالــة الزراعيــة فــي المنطقــة العربيــة أعلــى بكثيــر 
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مــن التناقــص فــي معــدل النمــو فــي العمالــة الكليــة، بعكــس الحــال فــي الوضــع العالمــي، والــذي تناقــص فيــه معــدل النمــو فــي 
العمالــة الزراعيــة مقابــل الزيــادة المحققــة فــي العمالــة الكليــة، بالرغــم مــن اعتمــاد معظــم العمليــات الزراعيــة فــي المنطقــة العربيــة 

علــى العمالــة البشــرية، كمــا أّن النشــاط الزراعــي هــو المــاذ األخيــر لمــن ال يجــد فرصــة عمــل مــن أهــل الريــف. 

الجدول رقم )2( القوى العاملة الزراعية بالوطن العربي

201420152016الدولة

191.40242.67249.96األردن

154.00155.13155.16اإلمارات

12.677.367.40البحرين

1463.501593.601481.80تونس

2550.604959.802545.00الجزائر

74.2276.5378.78جزر القمر

287.00293.89300.29جيبوتي

468.07495.40512.17السعودية

3371.493713.103825.49السودان

1352.001297.631287.62سوريا

2794.002870.012964.82الصومال

1583.001623.201664.42العراق

338.18344.71349.99سلطنة عمان

95.0083.6872.00فلسطين

23.1224.0125.51قطر

320.98335.24340.58الكويت

26.0027.2928.31لبنان

54.0054.1654.87ليبيا

6694.006403.006486.26مصر

4119.004000.684032.94المغرب

170.64176.32181.82موريتانيا

2215.002216.002307.11اليمن

28357.8730993.4028952.31اإلجمالي
المصدر: الكتاب السنوي لإلحصائيات الزراعية العربية، الباب األول، المجلد رقم 38، 2019.

المنظمة العربية للتنمية الزراعة. جامعة الدول العربية.
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الجدول رقم )3( إجمالي القوى العاملة الزراعية بالوطن العربي

معدل النموإجمالي القوى العاملة الكلية
%

معدل إجمالي القوى العاملة الزراعية
النمو %

20152016201720182015201620172018العام

125.4124.0124.2123.80.3231.928.928.828.62.58الوطن العربي 

32033240327432970.73872.08668668650.19العالم 
المصدر. تقرير أوضاع األمن الغذائي العربي، 2018: ص3.

3.2.1. العمالة بقطاع الزراعة بالوطن العربي وفًقا للنوع االجتماعي

تبقــى الزراعــة مــن أهــم قطاعــات التشــغيل وتوليــد الدخــل فــي معظــم بلــدان المنطقــة العربيــة. وتشــير بيانــات البنــك 
الدولــي لعــام 2019 إلــى أن نســبة العمالــة بقطــاع الزراعــة علــى مســتوى الوطــن العربــي وفًقــا للنــوع االجتماعــي 
وصلــت إلــى )29.0%( مــن النســاء الاتــي يعملــن بالزراعــة مقابــل )18.2%( مــن الرجــال كمــا هــو موضــح 

بالجــدول رقــم )3).

الجدول رقم )4( نسبة العاملين بقطاع الزراعة بالعالم العربي وفًقا للنوع االجتماعي

201720182019العالم العربي 

18.2%18.4%18.8%رجال 

29.0%29.4%29.6%نساء
مؤشرات التنمية العالمية،2020، العمالة بقطاع الزراعة، البنك الدولي، بنك البيانات.

أمــا عــن الــدول العربيــة، فتشــير  اإلحصائيــات إلــى أن قطــاع الزراعــة يشــغل حوالــي )40%( مــن القــوى العاملــة 
فــي المغــرب، وبيــن )20 و30%) مــن القــوى العاملــة فــي مصــر واليمــن، وباإلضافــة إلــى ذلــك، تســهم الزراعــة 
فــي العديــد مــن البلــدان، كتونــس ومصــر والمغــرب، بحصــة  كبيــرة مــن إيــرادات الصــادرات، تســتخدمها هــذه 
البلــدان فــي اســتيراد المــواد الغذائيــة األساســية. ) تقريــر األفــق العربــي 2030، 2017: 29(. وتثبــت البيانــات 
أن المــرأة الريفيــة هــى صمــام األمــان والعمــود الفقــري للقطــاع الزراعــي؛ حيــث تشــير بيانــات البنــك الدولــي إلــى 
العمالــة بالقطــاع الزراعــي وفًقــا للنــوع االجتماعــي بالــدول العربيــة كمــا هــو موضــح الجــدول رقــم )5(؛ وحيــث تبلــغ 
نســبة النســاء العامــات بالزراعــة بدولــة المغــرب )54%( مقابــل )29%( للرجــال، وبمصــر )35%( للنســاء 

مقابــل )21%( للرجــال، و)87%( للنســاء مقابــل )82%( للرجــال بدولــة الصومــال.

    الجدول رقم )5( نسبة النساء والرجال العاملين  بالزراعة بالدول العربية وفًقا للنوع االجتماعي

رجال يعملون بالزراعة %نساء يعملن بالزراعة %الدولة

1718العراق

5429المغرب

3521مصر

2218ليبيا
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رجال يعملون بالزراعة %نساء يعملن بالزراعة %الدولة

7341جنوب السودان 

1014تونس

8782الصومال

4728اليمن

411الجزائر

1413لبنان

13األردن

المصدر: مؤشرات التنمية العالمية 2020، العمالة بقطاع الزراعة )رجال / نساء(، البنك الدولي، بنك البيانات.
        https://databank.albankaldawli.org/source/gender-statistics#     

الشكل رقم )1( توزيع العاملين بقطاع الزراعة رجال ونساء 

 

     وفًقا لبيانات البنك الدولي، بنك البيانات.

4.2.1. حيازة األراضي الزراعية وفًقا للنوع االجتماعي

رغــم أن المــرأة تقــدم إســهامات أساســية فــي الزراعــة، فكثيــًرا مــا تكــون حقوقهــا غيــر محفوظــة فــي الحيــازة اآلمنــة لألراضــي فــي 
العديــد مــن بلــدان المنطقــة. وتواجــه النســاء صعوبــات فــي إمكانيــة الحصــول علــى األراضــي وغيرهــا مــن مــوارد ومدخــات اإلنتــاج 
وامتاكهــا؛ ممــا يعــوق تحســين اإلنتاجيــة الزراعيــة وتحقيــق األمــن الغذائــي فــي المنطقــة. إن نســبة النســاء مــن إجمالــي أصحــاب 
الحيــازات الزراعيــة فــي األردن وتونــس ولبنــان ومصــر والمملكــة العربيــة الســعودية منخفضــة عموًمــا وال تتجــاوز )7%( بــكل بلــد 

)تقريــر األفــق العربــي 2030، 29:2017).

إن اإلحصائيــات الخاصــة بنســبة المالــكات للحيــازات الزراعيــة ببعــض الــدول العربيــة توضــح صعوبــة حصــول النســاء علــى 
صكــوك الملكيــة للحيــازات الزراعيــة رغــم قيامهــن بمعظــم األعمــال الزراعيــة؛ فتشــير قاعــدة بيانــات النــوع االجتماعــي والحقــوق فــي 
األراضــي، الــواردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة، إلــى التفــاوت الواضــح فــي ملكيــة الحيــازة الزراعيــة، ففــي الجزائــر تمتلــك النســاء 
)4.1%( مقابــل )95.9%( للرجــال، وبمصــر تمتلــك النســاء )5.2%( مقابــل )94.8%( للرجــال، وفــي األردن )%3.0( 
مقابــل  للنســاء   )%4.4( وبالمغــرب  للرجــال،   )%97.0( مقابــل  للنســاء   )%3.0( لبنــان  وفــي   ،)%97.0( مقابــل  للنســاء 
)95.6%( للرجــال، وفــي تونــس )6.4%( للنســاء مقابــل )93.6%( للرجــال )موقــع منظمــة األغذيــة والزراعــة قاعــدة بيانــات 
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gender and land Rights(. وحيــازة األرض جــزء مهــم مــن الهيــاكل االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة. 
وهــي متعــددة األبعــاد؛ إذ يدخــل فيهــا الجوانــب االجتماعيــة والتقنيــة واالقتصايــة والمؤسســية والقانونيــة والسياســية 
التــي كثيــًرا مــا تكــون موضــع تجاهــل. وتشــير األرقــام واإلحصائيــات ســابقة الذكــر إلــى مــدى أهميــة الفئــة 
المســتهدفة؛ والتــي تقــوم بالعديــد مــن األدوار والمهــام والمســئوليات وتقابــل بالكثيــر مــن العقبــات والمشــكات التــي 

تجعلهــا علــى قمــة هــرم أكثــر الفئــات تأثــًرا بمخاطــر عــدم تحقيــق األمــن الغذائــي والفقــر بالوطــن العربــي.

الجدول رقم )6( حيازة األرض الزراعية وفًقا للنوع االجتماعي

الرجالالنساءالعام الدولة

95.9%4.1%2001الجزائر

94.8%5.2%1999مصر

97.0%3.0%1997األردن

92.6%7.1%1998لبنان

95.6%4.4%1996المغرب

93.6%6.4%2005تونس
المصدر: منظمة األغذية والزراعة، قاعدة بيانات النوع االجتماعي والحقوق في األراضي.

2. أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة بقطاع الزراعة

وفًقــا لتلــك البيانــات واإلحصائيــات واألرقــام تتضــح عــدة أوجــه مــن عــدم المســاواة بيــن الجنســين بقطــاع الزراعــة 
كمــا هــو موضــح بالشــكل التالــي؛ حيــث يظهــر عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى حيــازة األرض الزراعيــة؛ ويترتــب 
علــى ذلــك عــدم قــدرة المــرأة علــى الوصــول إلــى الخدمــات اإلرشــادية والدعــم لمســتلزمات اإلنتــاج، وعــدم قدرتهــا 

علــى التحكــم فــي الدخــل الناتــج مــن عملهــا. 

إضافــة إلــى مــا ســبق فــإن عــدم وجــود رؤيــة واضحــة بخصــوص تطبيــق آليــات الزراعــة اإللكترونيــة وكيفيــة 
اســتفادة الريفيــات منهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــال؛ ينتــج عنــه صعوبــات التســويق، وعــدم الوصــول المتســاوي 
للمعلومــات التســويقية، والتعــرض لمــا يســمى بالبطالــة اإلجباريــة. أمــا بخصــوص النســاء العامــات بقطــاع 
الزراعــة بفئــة العمالــة الموســمية أو اليوميــة، فإنهــن يتعرضــن لعــدم المســاواة فــي األجــور مقارنــة بالرجــال، كمــا 

يتعرضــن للعديــد مــن المخاطــر المهنيــة. 

أمــا عــن بعــض الرواســب الثقافيــة المجحفــة ضــد النســاء العامــات بقطــاع الزراعــة، فــإن البعــض منهــا يؤيــد 
عملهــا بقطــاع الزراعــة كعاملــة بأجــر أو بــدون، لكــن بعــض تلــك الرواســب ال يؤيــد امتاكهــا لــألرض الزراعيــة، 
ويــرى عــدم أحقيتهــا فــي الحصــول علــى اإلرث؛ ممــا يــؤدي إلــى االســتمرار فــي حلقــة الفقــر المفرغــة وعــدم األمــان 
االقتصــادي وعــدم األمــان االجتماعــي وانعــدام االســتقرار لهــا وألســرتها، خصوًصــا فــي حــاالت اأُلَســر التــي 
تعولهــا المــرأة. وتشــير )اســتراتيجة تمكيــن المــرأة المصريــة، 32:2017( إلــى أن نســبة النســاء المعيــات تحــت 
خــط الفقــر بمصــر لعــام 2015 بلغــت )26.3%(، والمســتهدف تقليصهــا إلــى )9%( بحلــول عــام 2030. 
أمــا عــن الفقــر، فهــو عــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الحــد األدنــى مــن االحتياجــات األساســية الماديــة، كالطعــام 
والملبــس والميــاه النقيــة والتعليــم والصحــة؛ ومــن ثــم فهــو عبــارة عــن وضــع اســتاتيكي لمجموعــة مــن األفــراد أو 
الفئــات ينتــج عنــه وضــع ديناميكــي يمتمثــل فــي الهشاشــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للنســاء الريفيــات العامــات 

بقطــاع الزراعــة )منظمــة المــرأة العربيــة، 6:2015).

2. أوجه عدم املساواة بني الرجل واملرأة بقطاع الزراعة
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وبعــد محاولــة وضــع رؤيــة ســابقة مــن خــال األرقــام واإلحصائيــات للمــوارد البشــرية بقطــاع الزراعــة، نجــد أن المــورد البشــري 
يعمــل مــن خــال مــوارد طبيعيــة مــن ميــاه وأرض وغيرهــا مــن المــوارد المحاطــة بتقنيــات إنتاجيــة تقليديــة ســوف يتــم عرضهــا 

كالتالــي:

3. معوقات التنمية الزراعية العربية

تشــير مؤشــرات التنميــة الزراعيــة فــي الوطــن العربــي إلــى انخفــاض المســتوى التقنــى للزراعــة العربيــة، ســواء التقنيــات اآلليــة أو 
الكيماويــة أو الحيويــة، وشــيوع النظــم التقليديــة، ســواء فــي اإلنتــاج النباتــي أو الحيوانــي، ومحدوديــة التوســع فــي األراضــي الزراعيــة 
مــع ارتفــاع نســبة األراضــي التــي تتــرك بــدون زراعــة، كمــا أن المنطقــة العربيــة مــن أكثــر المناطــق جفاًفــا فــي العالــم، ويتدنــى فيهــا 

متوســط نصيــب الفــرد مــن الميــاه فــي ظــل نــدرة المــوارد المائيــة وثباتهــا. وتنقســم المعوقــات إلــى:

3. معوقات التنمية الزراعية العربية
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1.3. المعوقات المؤسسية
تشــكل الحيــازات الزراعيــة الصغيــرة والمتوســطة أكثــر مــن ثاثــة أربــاع مــا يســتثمر فــي الوطــن العربــي مــن أرض 
زراعية. وتتطلب تنمية هذا النمط من الحيازات الزراعية تواجد مؤسســات زراعية تعمل بكفاءة لتقديم المســاندة 
الازمــة للمزارعيــن، ولكــن هنــاك نــدرة ونقــص فــي الخبــرة الفنيــة البشــرية؛ األمــر الــذي أضعــف األثــر التنمــوي 
لهــذة المؤسســات وتســبب فــي تراجــع كبيــر فيــه. غيــر أنــه مــن الماحــظ أن تنظيمــات المزارعيــن والمجتمــع المدنــي 

دارة مشــروعات الــري وصيانتهــا. مؤخــًرا أصبحــت تســير فــي درب التطــور، وبخاصــة فــي مجــاالت الخدمــات واإ

2.3. المعوقات الطبيعية
تتصــف المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة بالنــدرة؛ ممــا يشــكل تحدًيــا كبيــًرا أمــام تحقيــق البرامــج التنمويــة 
الزراعية وتحســين حالة األمن الغذائي العربي. فبالرغم من أن مســاحة الوطن العربي تشــكل حوالي )9%( من 
مســاحة العالــم، إال أن نصيــب الوطــن العربــي مــن المــوارد المائيــة العذبــة ال يتجــاوز )2%( مــن نظيرتهــا علــى 
مســتوى العالــم. وتعــد المنطقــة العربيــة أكثــر مناطــق العالــم جفاًفــا؛ إذ يقــل فيهــا نصيــب الفــرد كثيــًرا عــن معــدل 
الفقــر المائــى، والمحــدد بنحــو 1000 متــر مكعــب مــن الميــاه العذبــة ســنويًّا، بــل إن المتوســط يبلــغ  فــي بعــض 

الــدول العربيــة نحــو 500 متــر مكعــب ســنويًّا للفــرد لتلبيــة االحتياجــات الزراعيــة وغيــر الزراعيــة. 

وتعــد المــوارد المائيــة هــي الُمحــدِّد األول للتنميــة الزراعيــة فــي الوطــن العربــي؛ فمتوســط نصيــب الفــرد مــن 
الميــاه المتجــددة فــي عــدٍد كبيــٍر مــن الــدول العربيــة يقــل عــن 500 متــٍر مكعــٍب فــي الســنة، حيــث تتــراوح مــا 
بيــن400,8 و400,2 متــر مكعــب فــي الكويــت واإلمــارات وقطــر والســعودية واليمــن والبحريــن واألردن وليبيــا 
وفلســطين والجزائــر وســلطنة ُعمــان وجيبوتــي وتونــس، بينمــا تتــراوح مــا بيــن 589,4  إلــى997,1 متــٍر مكعــٍب 
فــي الســنة فــي كٍل مــن مصــر ولبنــان والمغــرب وســوريا والســودان والصومــال، وارتفــع هــذا المتوســط عــن1000  
متــٍر مكعــٍب فــي كٍل مــن جــزر القمــر والعــراق وموريتانيــا )تقريــر أوضــاع األمــن الغذائــي العربــي، 2018: 6).

3.3. الموارد األرضية
المســاحة الجغرافيــة للمنطقــة العربيــة بلغــت نحــو 1343 مليــون هكتــار عــام 2018م، وتمثّــل مســاحة األراضــي 
الصالحــة للزراعــة منهــا حوالــي 233,24 مليــون هكتــار، أي بنســبة تبلــغ )17,37%(، ويــزرع منهــا نحــو 74.12 
مليــون هكتــار فقــط بنســبة تبلــغ )31,78%( مــن إجمالــي مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة. وبلغــت نســبة إســهام 
الســودان مــن إجمالــي مســاحة األراضــي الصالحــة للزراعــة بالمنطقــة العربيــة نحــو )31.51%(، تليهــا كل مــن 
الجزائــر والصومــال والســعودية بمــا نســبته )18,93%( و)18,92%( و)7,44%( علــى الترتيــب )الكتــاب الســنوي 

لإلحصائيــات الزراعيــة، 2019).

4.3. المعوقات التقنية
تتصــف الزراعــة بالــدول العربيــة بســيادة النظــم التقنيــة التقليديــة متمثلــة فــي تقنيــات اســتغال مصايــد األســماك 
واألحيــاء المائيــة، وتقنيــات معامــات مــا بعــد الحصــاد للعديــد مــن المحاصيــل الزراعيــة، واســتنباط أصنــاف 
نباتيــة مائمــة للتغيــرات المناخيــة الحادثــة، وتقنيــات اســتخدام ثــروات الغابــات الطبيعيــة، باإلضافــة إلــى صعوبــة 
الحصــول علــى المــوارد والخدمــات اإلنتاجيــة األساســية، والتكنولوجيــا، والمعلومــات المتعلقــة باألســواق. وقــد أشــار 
ــا محمــواًل فــي  )GENDER AND ICTS:2018:7( إلــى أن 1.2 مــن أصــل 2.9 مليــار امــرأة تمتلــك هاتًف
البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة تبلــغ )41%(، مقابــل 1.4 مــن كل 3.0 مليــار رجــل يمتلــك 
هاتًفــا محمــواًل فــي البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة تبلــغ )46%(، وهنــاك 300 مليــون امــرأة 
فــي جنــوب صحــراء إفريقيــا ال تمتلــك هاتًفــا محمــواًل. وعــن معــدل اســتخدام اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم ُســجل 
للرجــال )%50.9( مقابــل )%44.9( للنســاء، وبإفريقيــا ُســجل )24.9%( للرجــال مقابــل )18.6%( للنســاء، 
وبالــدول العربيــة ُســجل )47.7%( للرجــال مقابــل )39.4%( للنســاء؛ األمــر الــذي ينجــم عنــه صعوبــة التواجــد 

والنجــاح باألســواق. 
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وفــى ظــل هــذة المعوقــات والتحديــات العديــدة تعــد الزراعــة هــي المســئول األول عــن تحقيــق األمــن الغذائــي؛ فهــى أحــد األنشــطة 
األساســية فــي االقتصــاد القومــى بالنســبة للكثيــر مــن الــدول العربيــة. وقــد أصبحــت الزراعــة لهــا الطابــع أو الوجــه النســائي.  

4. تأنيث الزراعة بني الواقع والصعوبات بالوطن العربي

هــل تأنيــث الزراعــة هــو مكســب حقيقــي للمــرأة الريفيــة أم هــو دليــل 
مؤكــد علــى تدهــور األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة وشــكل 

مــن أشــكال عــدم المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة.
وبالتتبــع التاريخــى للظاهــرة يشــير )FAO:1998( إلــى أن تأنيــث 
الزراعــة بمنطقــة الشــرق األوســط أقــل وضوًحــا منــه فــي المناطــق 
األخرى. حيث النســبة المئوية لألســر التي تعولها نســاء صغيرة، 
على الرغم من أن عددها آخذ في االزدياد نتيجة للهجرة المؤقتة 
والدائمــة للرجــال مــن المناطــق الريفيــة إلــى المناطــق الحضريــة. 
فــي مصــر، والمغــرب، وقبــرص، وتونــس، ولبنــان، والجمهوريــة 
األســر  تمثــل  اإلســامية،  إيــران  وجمهوريــة  الســورية،  العربيــة 
التــي ترأســها نســاء )16%( أو أقــل، وفــي الســودان وباكســتان 
تتجاوز نســبة األســر التي تعولها نســاء )20%( لعام 1990م؛ 

ــا مــا يتــم تجاهــل إســهامات النســاء فــي الزراعــة فــي الشــرق األدنــى ألن معظــم عملهــن هــو عمــل غيــر مدفــوع  وبالتالــي، غالًب
األجــر فــي المــزارع األســرية التــي يرأســها رجــال. وبمــرور الوقــت ارتفعــت نســب النســاء المعيــات؛ حيــث بلغــت بمصــر نســبة 
النســاء المعيــات تحــت خــط الفقــر لعــام 2016م مــا يقــرب مــن )26%( )اســتراتيجية تمكيــن المــرأة المصريــة، 31:2017).

وبمــرور الوقــت ارتفعــت نســبة النســاء العامــات بالزراعــة بالشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا لتبلــغ مايقــرب مــن )40%( للنســاء، 
ومــا يزيــد عــن )20%( للرجــال. وبلغــت نســبة النســاء العامــات بالزراعــة بــدون أجــر فــي األعمــال المزرعيــة العائليــة مــا يزيــد 

.(FAO:2011( 2007 لعــام )%عــن )20
وتشــير بيانــات البنــك الدولــي لعــام 2019 إلــى نســبة العمالــة بقطــاع الزراعــة علــى مســتوى الوطــن العربــي وفًقــا للنــوع االجتماعــي، 
databank. والتــي وصلــت إلــى )%29.0( مــن النســاء الاتــي يعملــن بالزراعــة مقابــل )18.2%( مــن الرجــال بقطــاع الزراعــة

.(albankaldawli.org/source/world(

ويفســر تقريــر )Global Food Policy Report.2020; 41( ظاهــرة »تأنيــث الزراعــة« مــن خــال وجهتــي نظــر مختلفتيــن 
حــول كيفيــة تأثيــر هــذه التحــوالت فــي أعبــاء عمــل المــرأة وفاعليتهــا. ويمكــن لهــذه التغييــرات أن تخلــق فرًصــا جديــدة للنســاء 
لانخــراط فــي العمــل بأجــر والزراعــة التجاريــة؛ حيــث يمكــن أن تزيــد هــذه الفــرص مــن دخــل المــرأة وظهورهــا وتأثيــر صوتهــا فــي 

أســرتها ومجتمعاتهــا. 

ومــن ناحيــة أخــرى قــد تتحمــل المــرأة أعبــاء عمــل جديــدة ومســئوليات إضافيــة بــدون الوكالــة )أو الحيــازة( والمــوارد لاســتفادة 
الكاملــة مــن الفــرص الجديــدة. وفــي حيــن أن كا الرأييــن يعترفــان بــأن هــذه العمليــات تؤثــر علــى النســاء والرجــال بشــكل مختلــف، 
إال أنــه ال يــزال مــن غيــر الواضــح كيفيــة تغيــر األنمــاط االجتماعيــة بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يخــص العمــل الزراعــي، وماهيــة 
اآلثــار الواضحــة لهــذه التغيــرات علــى النســاء والرجــال مــن حيــث العمــل والوكالــة، إال أن األدلــة العالميــة تؤكــد أنــه فــي العديــد 
مــن األماكــن تتزايــد مشــاركة الريفيــات فــي قطــاع الزراعــة، وهــي غالًبــا مــا تتركــز فــي العمــل الموســمي أو غيــر مدفــوع األجــر. 
وغالًبــا مــا تتقاضــى النســاء أجــوًرا أقــل مــن الرجــال، ويواجهــن ظــروف عمــل ســيئة مقارنــة بالرجــال الذيــن يقومــون بأعمــال مماثلــة. 

وقــد يكــون وجــود المــرأة المتزايــد فــي المــزارع أو المشــاتل أمــًرا إيجابيًّــا؛ لزيــادة الدخــل وتحســين مســتوى المعيشــة، ولكــن مــا يســمى 
)بتأنيــث الزراعــة( ال يعنــي دائًمــا تمكيــن المــرأة. ويرجــع أحــد أهــم أســباب تلــك الظاهــرة إلــى هجــرة الرجــال للعمــل بالخــارج، وهجــرة 
الشــباب الريفــى إلــى الحضــر أو المدينــة، وعــزوف الشــباب المتعلــم عــن العمــل بمهنــة الزراعــة، كمــا أن »تأنيــث الزراعــة« أمــر 

4. تأنيث الزراعة بني الواقع والصعوبات بالوطن العربي
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يرتبــط جزئيًّــا بزيــادة فــرص العمــل فــي المجــاالت غيــر الزراعيــة للرجــال فــي قطاعــي الصناعــة والخدمــات، والتــي 
تمتــاز بعائــد أعلــى مــن القطــاع الزراعــي.

إضافــة إلــى هــذا فــإن تأنيــث الزراعــة ال يعنــي تمكيــن الريفيــات؛ حيــث عــدم ملكيــة األرض الزراعيــة، وعــدم القــدرة 
علــى الوصــل إلــى المعلومــات اإلرشــادية الزراعيــة الحديثــة؛ نظــًرا لبعــض العــادات والتقاليــد التــي تمنــع انتقــال 
المــرأة الريفيــة بحريــة لحضــور التدريبــات والحصــول علــى المعلومــة الزراعيــة مــن مصدرهــا، وعــدم القــدرة علــى 
التمتــع بالعمــل؛ نظــًرا لقيامهــا بــاألدوار المتعــددة داخــل المنــزل مــن رعايــة األطفــال والــزوج والكبــار، والعمــل خــارج 
المنــزل الــذي يتمثــل فــي رعايــة الحقــل والحيوانــات، إضافــة إلــى الصعوبــة البالغــة التــي تجدهــا المــرأة فــي تســويق 

مــا تنتجــه )مرفــت صدقــي، 11:2014).

وتتفــق البيانــات الــواردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة مــع مــا ســبق، حيــث تشــير إلــى أن المزارعــات يحصلــن 
علــى )5%( فقــط مــن الخدمــات اإلرشــادية، وأن )15%( فقــط مــن المرشــدات الزراعيــات علــى مســتوى العالــم 

مــن النســاء.

ويتفــق مــع مــا ســبق )التقريــر العربــي حــول الفقــر متعــدد األبعــاد، 2017: 21( الــذي يشــير إلــى أن نســبة 
الفقــراء )ســواء الواقعــون فــي الفقــر المدقــع أو الواقعــون فــي الفقــر) أعلــى فــي المناطــق الريفيــة منــه فــي المناطــق 
الحضريــة، وفــي األســر التــي يكــون رب األســرة بهــا أميًّــا بالمقارنــة إلــى تلــك التــي يكــون فيهــا حاصــًا علــى تعليــم 
عــاٍل، وأن نســبة الفقــراء فــي األســر التــي تعولهــا نســاء أقــل بقليــل منهــا فــي األســر التــي يعولهــا رجــال، لكنهــا 
أكثــر قليــًا مــن حيــث الفقــر المدقــع )األكثــر حــدة)، حيــث إن األســر التــي تعولهــا نســاء هــي األكثــر عرضــة للفقــر 
المدقــع فــي البلــدان التاليــة: جــزر القمــر وموريتانيــا والســودان واليمــن، واألســر التــي يعولهــا رجــال هــي األكثــر 
عرضــة للفقــر المدقــع فــي بلــدان األردن وتونــس والجزائــر ومصــر ذات المســتويات المنخفضــة للغايــة للفقــر 

المدقــع والفقــر، أمــا المغــرب والعــراق ففيهمــا مســتويات منخفضــة مــن الفقــر المدقــع والفقــر المتوســط.

وبخصــوص تأكيــد معانــاة الريفيــات ووجــود أوجــه لعــدم المســاواة بقطــاع الزراعــة، أوضحــت نتائــج )مرفــت 
صدقــي، 1:2018( أن نســبة تبلــغ )91%( مــن الريفيــات بعينــة البحــث يقعــن فــي المســتوى المنخفــض مــن 
النتائــج أن نســبة  المبذولــة، أوضحــت  العمــل  المعيشــة. وعــن عــدد ســاعات  مــدى كفايــة األجــر لمتطلبــات 
تبلــغ )63%( مــن النســاء يعملــن أكثــر مــن 8 ســاعات يوميًّــا بالحقــل، هــذا فــي حيــن تعرضــت )81%( مــن 
المبحوثــات للعنــف اللفظــي مــن قبــل صاحــب العمــل، حيــث إن عملهــن بالحقــل يكــون بشــكل يومــي وبأجــر. أمــا 
عــن المخاطــر المهنيــة، فقــد تعرضــت %93 مــن النســاء للمخاطــر البيولوجيــة والتــي تعنــي بعــض األمــراض 
الناتجــة عــن التعامــل مــع الحيوانــات، أو التســمم الناتــج عــن ســموم الثعابيــن والعقــارب بالحقــل، أو األمــراض 
المنقولــة عــن طريــق التربــة، مثــل بعــض الفطريــات، واألمــراض الناتجــة عــن تلــوث الميــاه، وأمــراض المعــدة، أو 
الغبــار العضــوي مثــل غبــار القمــح والقــش والشــعير والبقــول، وهــى تســبب أنواًعــا مختلفــة مــن الحساســية، مثــل 
حساســية األنــف والربــو وحساســية الجلــد، بينمــا تعرضــت )41%( مــن المبحوثــات للبطالــة اإلجباريــة مــن قبــل 
صاحــب العمــل. وعــن مشــكلة فجــوة األجــور بيــن الرجــال والنســاء، فقــد أكــدت )91%( مــن المبحوثــات تعرضهــن 
لفجــوة األجــور بيــن الرجــل والمــرأة لصالــح الرجــل علــى الرغــم مــن القيــام بنفــس العمــل فــي الحقــل، وهــو مــا يمكــن 
تفســيره فــي ظــل مــا يســمى )Gender Discrimination(، وهــو مــا ُيبــرر بــأن الرجــل مــن حقــه أن يأخــذ أجــًرا 

أعلــى مــن المــرأة. 

ورغــم وجــود الكثيــر مــن المتاعــب بمهنــة الزراعــة بالنســبة للنســاء، إال أن هــذا القطــاع ُيعــد الُمَشــغِّل األول لهــن؛ 
وهــذا ألن معظــم  الريفيــات ال يعرفــن غيــر مهنــة الزراعــة، وهــو مــا يســمى بفقــر المهــارات النابــع مــن انخفــاض 
مســتواهن التعليمى؛ حيث إن فرصة الحصول على عمل غير مهنة الزراعة يتطلب مهارات عديدة ال يمتلكها 
العديــد مــن فقــراء الريــف؛ نظــًرا النخفــاض المســتوى التعليمــى وانعــدام الفــرص، وهــو مــا أشــار إليــه تقريــر )التنميــة 
الريفيــة، 2016: 67،25(؛ ممــا يظهــر مــدى أهميــة التعليــم الــذي يــؤدي إلــى تنميــة المهــارات وتعزيــز قــدرات 

النســاء الريفيــات؛ األمــر الــذي يؤهلهــن للنجــاح فــي العمــل الزراعــي وغيــر الزراعــي. 
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وقــد أوضحــت نتائــج )مرفــت صدقــي، 2018: 1( أن أحــد أســباب عمــل المــرأة بالزراعــة يكمــن فــي عــدم رغبــة الــزوج فــي العمــل 
بأجــر باإلنتــاج الزراعــي، ورغبتــه فــي الهجــرة الداخليــة لبعــض المحافظــات والعمــل بأنشــطة البنــاء، وهــو مــا يمكــن تفســيرة فــي 
إطــار مشــكات المــرأة المعيلــة، حيــث تقــوم بتحمــل مســئوليات رب األســرة باإلضافــة إلــى مســئولياتها المنزليــة. هــذا باإلضافــة 
إلــى مــا يســمى »بتأنيــث الزراعــة«، وهــو مــا اتفــق مــع تقريــر )مكتــب العمــل الدولــي، 2008: 18(، والــذي أرجــع تأنيــث العمــل 

الزراعــي إلــى عــزوف الرجــال وميلهــم إلــى مغــادرة المناطــق الريفيــة والعمــل بأنشــطة غيــر زراعيــة.

5. املالمح االجتماعية واالقتصادية للريفيات يف ظل أهداف التنمية املستدامة 2030م

1.5. المرأة العربية الريفية ومستوى الفقر
لقــد ارتفعــت نســبة الفقــراء، حســب خــط الفقــر المحــدد بالعيــش علــى 
 1,90 دوالر فــي اليــوم، مــن )4%( فــي عــام 2013 إلــى )%6,7( 

فــي عــام  2015 علــى مســتوى العالــم.
فــي   )%5,5( الوطنيــة  الفقــر  الفقــراء حســب خطــوط  نســبة  وتبلــغ 
الجزائــر، و)14,4%( فــي األردن، و)27%( فــي لبنــان ومصــر، 
انــدالع  اليمــن قبــل  فــي الســودان، و)48,6%) فــي  و)%46,5)  

المســتدامة،14:2020). للتنميــة  العربــي  )التقريــر  الصــراع. 

وتتفاقــم مشــكلة الفقــر فــي المجتمعــات التــي يعــدو نموهــا االقتصــادي 
المعالجــات  أســاليب  لذلــك  تبًعــا  وتتفــاوت  الســكاني،  نموهــا  وراء 
والمحــاوالت الراميــة إلــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة الخطيــرة وتداعياتهــا. 
ويشــير تقريــر التنميــة البشــرية إلــى أن هنــاك أكثــر مــن 2.2 مليــار 
شــخص يعانــون مــن الفقــر متعــدد األبعــاد أو يشــرفون علــى الوقــوع 
فيــه، حيــث تفتقــر نســبة تبلــغ )80%( مــن ســكان العالــم إلــى الحمايــة 

االجتماعيــة الشــاملة، ويعمــل أكثــر مــن 1.5 مليــار عامــل فــي القطــاع غيــر النظامــى أو فــي أنمــاط عمــل غيــر مســتقرة، ويعانــى 
حوالــي )12%( مــن ســكان العالــم )842 مليــون شــخص( مــن الجــوع المزمــن )تقريــر التنميــة البشــرية، 4:2014).

واستمراًرا لهذة اإلحصائيات، يشير البنك الدولي 2020م إلى أن أكثر من 800 مليون شخص يعيشون على أقل من 1.25 
دوالر يوميًّــا، وأن 1.3 مليــار شــخص يعانــون مــن الفقــر متعــدد األبعــاد، وأن )4%( مــن ســكان المنطقــة العربيــة يعيشــون تحــت 

مســتوى خــط الفقــر الدولــي 1.25 دوالر يوميًّــا.

ويشــير )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020: 14( إلــى وصــول نســبة 
الســكان الذيــن يعيشــون دون خــط الفقــر الدولــي المحــدد بالعيــش علــى 1,90 
دوالر إلــى )16%( تقريًبــا فــي البلــدان العربيــة األقــل نمــًوا، وتفــوق نســبة الفقــر 
المدقــع المتوســط العالمــي والمتوســطات فــي ســائر المناطــق الناميــة، باســتثناء 

إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى.

وفــى ظــل تلــك المعطيــات واألرقــام هــل تعانــي المــرأة العربيــة الريفيــة مــن 
الفقــر؟

أكــد تقريــر )القمــة العربيــة التنمويــة، 17،2019( أن اإلحصائيــات فــي جميــع 
أنحــاء العالــم تظهــر أن النســاء هــن األكثــر فقــًرا مقارنــة بالرجــال، حيــث يمثلــن 
)%70( مــن 1.2 مليــار شــخص يعيشــون فــي فقــر. وتعــد عاقــات القــوة غيــر 
المتســاوية واســتبعاد النســاء مــن المشــاركة فــي صنــع القــرار مــن بيــن األســباب 

الهيكليــة لعــدم االســتقرار االجتماعــي والسياســي الــذي يولــد الفقــر.

5. املالمح االجتماعية واالقتصادية للريفيات يف ظل أهداف التنمية املستدامة 2030م

المصدر: الباحثة

المصدر: الباحثة
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وفــي المنطقــة العربيــة يعيــش نحــو )41%( مــن الســكان تحــت خــط الفقــر بمعــدل130 مليــون نســمة مــن الفقــراء، 
وتعــد فجــوة الفقــر بيــن المناطــق الريفيــة والحضريــة هــى األعلــى فــي تونــس، تليهــا المغــرب ومصــر ثــم اليمــن، 
حيــث تصــل نســبة الفقــر فــي المناطــق الريفيــة إلــى الحضريــة 4.9، 3.0، 2.9، 1.9 علــى الترتيــب )التقريــر 

العربــي الثالــث،2010: 8).

الفقر وآثاره على المرأة العربية الريفية

)1( ظاهــرة الفقــر تأخــذ أبعــاًدا عديــدة يمكــن التطــرق إلــى ُبعديــن أساســيين منهــا، همــا فقــر الدخــل، وهــو عــدم كفايــة 
المــوارد فــي تأميــن الحــد األدنــى مــن مســتوى المعيشــة المناســب اجتماعيًّــا، والبعــد اآلخــر هــو فقــر القــدرة، 
أي تدنــي مســتوى قــدرات الفــرد إلــى حــد يمنعــة مــن المشــاركة فــي العمليــة التنمويــة، وتعــد المــرأة الريفيــة هــي 

األكثــر تعرًضــا لهــذا النــوع مــن الفقــر.

)2( ويشــير تأنيــث الفقــر »Feminization of Poverty« إلــى أن الدخــل المســتقل للمــرأة، إن وجــد، فهــو أقــل 
مــن دخــل الرجــل، ســواء تــم تعريــف الفقــر بداللــة الدخــل المتــاح للصــرف أو بداللــة فقــر القــدرة علــى اكتســاب 
المهــارات؛ وعليــه فالفقــر البشــري يغلــب عليــه الطابــع النســائي وفًقــا ألبعــاد مقيــاس التنميــة البشــرية الثاثــة، 
وهــو مــا يســمى بالفقــر متعــدد األبعــاد؛ وهــذا يؤكــد أن ظاهــرة »تأنيــث الفقــر«، والتــي تعنــي قلــة الفــرص 
المتاحــة للنســاء مقارنــة بالرجــال، وعــدم التكافــؤ  فــي فــرص التعليــم والعمــل وملكيــة األصــول، هــي ظاهــرة 
منتشــرة وفــي ازديــاد مضطــرد. وينطــوي مفهــوم »تأنيــث الفقــر« علــى أن المــرأة تكــون أكثــر تأثــًرا وحساســية 
للمتغيــرات االقتصاديــة المتمثلــة فــي انخفــاض الدخــل والمســتوى المعيشــي، وأنهــا تعانــي مــن حيــث عــدم 
 Feminization( القــدرة علــى إشــباع االحتياجــات األساســية لهــا وألســرتها، وهــو مــا أشــار إليــه  تقريــر
of Poverty ,2015(، حيــث أشــار أن النســاء الفقيــرات فرصتهــن ضعيفــة فــي الوصــول إلــى المــوارد 
الحيويــة، مثــل األرض واإلرث، كمــا أنهــن يعانيــن مــن عــدم الوصــول الكافــي إلــى خدمــات التعليــم، ويعملــن 
بــدون أجــر أو باألعمــال الهامشــية، إضافــة إلــى اســتمرار التمييــز فــي فــرص حصــول الفتيــات علــى التعليــم 
فــي العديــد مــن المناطــق بســبب األعــراف، وقيــام الفتيــات بأعبــاء العمــل المنزلــي فــي ســن مبكــرة؛ ممــا أدى 
إلــى ضعــف األداء الدراســي والتســرب مــن التعليــم والعمــل بالزراعــة؛ ومــن ثــم تصبــح المــرأة فريســة لآلثــار 
الســلبية للفقــر؛ وينتــج عــن ذلــك مشــكات متمثلــة فــي الــزواج المبكــر والهشاشــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

)3( الفقــر وانتشــار ظاهــرة المــرأة الريفيــة المعيلــة. إن العاقــة ذات التاثيــر والتأثــر بيــن ظاهــرة الفقــر ومشــكات 
المــرأة تظهــر بوضــوح؛ حيــث إن الفقــر يعــد األســاس فــي تفســير الكثيــر مــن الظواهــر المرتبطــة بالمــرأة، 
ويرتبــط بقضيــة تأنيــث الفقــر الصــورة النمطيــة عــن فقــر األســر التــي تعولهــا النســاء، حيــث إن مخاطــر الفقــر 
تبــدو فــي الظاهــر متســاوية لــكل مــن الرجــل والمــرأة، إال أن المــرأة بشــكل عــام واألســرة التــي تعولهــا بشــكل 

خــاص تعانــي مــن آثــار الفقــر بشــكل أكبــر )منظمــة المــرأة العربيــة، 2015).

وبنــاء علــى مــا ســبق يمكــن القــول إن الفقــر يعــّد ظاهــرة مركبــة تنشــأ بســبب عوامــل متعــددة، اجتماعيــة وثقافيــة 
واقتصاديــة وسياســية وقانونيــة، وهــو مــن أكثــر األمــراض االجتماعيــة حــدة مــن حيــث آثــاره الضــارة وانعكاســاتة 
الســلبية علــى األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة؛ فمــن المشــكات المترتبــة علــى الفقــر: انتشــار البطالــة، 
وانخفــاض المســتوى الصحــي والتعليمــي، وارتفــاع معــدالت عمالــة األطفــال، وظهــور مشــكات اجتماعيــة ناتجــة 

عــن عــدم تحمــل رب األســرة مســؤلية باقــي أفــراد األســرة؛ ومــن ثــم نشــأة ظاهــرة المــرأة المعيلــة.

أمــا الدراســات األكاديميــة والتقاريــر التــي تناولــت ظاهــرة تأنيــث الفقــر ومــدى تأثــر المــرأة الريفيــة بهــا،  فيتــم 
عرضهــا كالتالــي:

• األســر التــي تعولهــا نســاء تتعــرض لخطــر الفقــر أكثــر مــن تلــك التــي يرأســها رجــال؛ نظــًرا لمحدوديــة وصــول 
لــى عــدم امتاكهــن لألصــول ، ونظــًرا لكــون النســاء يتحملــن وحدهــن  النســاء إلــى وظائــف ذات أجــر مرتفــع، واإ
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مســؤلية العمــل المنزلــي؛ فــا يبقــى أمامهــن متســع مــن الوقــت للتقــدم فــي التعليــم أو التدريــب؛ ومــن ثــم االســتمرار بالســير فــي 
حلقــة الفقــر )منظمــة العمــل الدوليــة،31:2012).

• تشــير اإلحصائيــات الرســمية علــى مســتوى جمهوريــة مصــر العربيــة إلــى أن تأنيــث الفقــر أصبــح ظاهــرة حقيقــة. وأشــارات 
نتائــج الدراســة التــي اعتمــدت علــى تقريــر التنميــة البشــرية لعــام 2008 إلــى وجــود فجــوات بيــن البنــات واألوالد فــي المؤشــرات 
التاليــة: معــدل القيــد باالبتدائــي، معــدل القيــد باإلعــدادي، معــدل القيــد بالثانــوي، معــدل القيــد بالتعليــم العالــي، ونســبة العامــات 
فــي المهــن العلميــة والفنيــة مــن قــوة العمــل )خمســة عشــر عاًمــا فأكثــر(. وأوضحــت النتائــج أن تلــك المؤشــرات مســئولة عــن 
)64%( مــن االنخفــاض فــي قيمــة دليــل التنميــة البشــرية، وهــى تخــص المــرأة الريفيــة )محــرم وآخــرون، 2012: 1199(. 

• تأنيــث الفقــر يعنــى حساســية المــرأة للمتغيــرات االقتصاديــة؛ فعنــد تقييــم السياســيات المعنيــة بمكافحــة الفقــر بيــن النســاء تبيــن 
أن هنــاك معوقــات تحــول دون أخــذ البعــد النوعــي واالجتماعــي فــي االعتبــار عنــد وضــع الساســيات المعنيــة بالفقــر، مثــل 
بعــض التشــريعات والقوانيــن التــي تميــز بيــن المــرأة والرجــل، وعــدم تمكيــن المــرأة مــن التواجــد بمواقــع صنــع القــرار، فضــًا 

عــن انتشــار أميــة النســاء )الليثــي، 2001: 52).

• الفجــوة المســتمرة بيــن الرجــال والنســاء فــي األمــن الوظيفــى واألجــور والتعليــم تســهم فــي تأنيــث الفقــر. وكلمــا زاد الفقــر فمــن 
المرجــح أن تعمــل النســاء فــي وظائــف بــدون أجــر ضمــن األســرة أو بأجــر منخفــض لحســابهن الخــاص. وينتشــر الفقــر بيــن 
رؤســاء األســر مــن النســاء الاتــى يتحملــن عــبء إعالــة أســرهن فــي ظــل مصــادر ومــوارد محــدودة؛ ولهــذا فالنســاء أكثــر فقــًرا 

وتأثــًرا مــن الرجــال )بربــري، 2009: 119).

• هنــاك الكثيــر مــن الفئــات االجتماعيــة ال تشــملهن برامــج الحمايــة االجتماعيــة؛ ومــن ثــم يمكــن القــول إن كثيــًرا مــن النســاء 
الفقيــرات والمعيــات مهمشــات وبعيــدات عــن خطــط الدولــة المرتبطــة بالرعايــة االجتماعيــة، حيــث أشــارات نســبة تبلــغ 
%95.7 مــن إجمالــي العينــة أن المســاعدات االقتصاديــة التــي يحصلــن عليهــا ال تلبــي االحتياجــات األساســية لهــن مــن 
مــأكل ومشــرب )الضبــع، 2012: 400(. وهــو مــا أكــده )تقريــر التنميــة العربيــة المســتدامة 2020م: 14(؛ حيــث أشــار إلــى 
أنــه ال تــزال نســبة كبيــرة مــن النســاء خــارج تغطيــة برامــج التأميــن االجتماعــي؛ نظــًرا إلــى قلــة مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة 
النظاميــة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وهــذا الواقــع يعرضهــا للمزيــد مــن المخاطــر وأوجــه الحرمــان. وتوضــح وزارة التضامــن 
أن 1.785.000 ســيدة يحصلن على الدعم النقدي بتكلفة شــهرية تبلغ 820.000.000 جنيه مصري ومتوســط مســاعدة 
شــهرية 455 جنيــه مصــري، هــذا باإلضافــة إلــى تقديــم الدعــم النقــدي للمــرأة المعيلــة بإجمالــي 213.000 ســيدة مطلقــة أو 
أرملــة أو مهجــورة. أمــا بخصــوص عــدد النســاء صاحبــات المعاشــات والمســتحقات مــن الســيدات فقــد بلــغ 5.5 مليــون ســيدة 
مــن إجمالــي 9 مليــون صاحــب معــاش، وذلــك بتكلفــة شــهرية قدرهــا 3.4 مليــار جنيــه مصــري، ومتوســط معــاش شــهري 621 

جنيــه مصــري )وزارة التضامــن االجتماعــي، 1:2019).

فــن الفقــر  • وعــن توريــث الفقــر للنســاء، أشــارات )مرفــت صدقــي، 2016: 2( إلــى أن )41%( مــن المبحوثــات الريفيــات عرَّ
بأنــه إنجــاب الفتيــات، و)22.6%( مــن المبحوثــات يوافقــن علــى التزويــج المبكــر للفتيــات للتخلــص مــن العــبء المــادي، وهــو 
مــا يوضــح اســتمرار توريــث مفاهيــم الفقــر الخاصــة بالمــرأة. وعــن غيــاب الوعــي واالهتمــام بتعليــم األبنــاء، جائــت أقــل نســبة 
مــن المبحوثــات )11%( لتعــرِّف الفقــر بأنــه عــدم القــدرة علــى تعليــم األبنــاء. وهنــاك )46%( مــن العينــة أميَّــات، وهــى نســبة 
مرتفعــة، حيــث إن األميــة هــى العمــود الفقــري لظاهــرة تأنيــث الفقــر. وهنــاك نســبة تبلــغ )58%( مــن المبحوثــات تعرضــن 
لمشــكلة عــدم الحصــول علــى الميــراث، وهــو مــا يشــكل الحلقــة األولــى مــن حلقــات عــدم األمــان االقتصــادي للمبحوثــات؛ 
لهــذا البــد مــن إدمــاج الرجــال فــي نــدوات التوعيــة بحقــوق المــرأة ألنهــم مــن ضمــن متخــذي القــرار فيمــا يخــص حقــوق المــرأة.

• وهو ما اتفق مع تفســير )Feminization of Poverty ,2015( والذي أشــار إلى أن النســاء الفقيرات فرصتهن ضعيفة 
فــي الوصــول الكافــي إلــى خدمــات التعليــم، وعــدم الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة واالحتياجــات الغذائيــة. وتعانــي الفتيــات 
مــن اســتمرار التمييــز فــي فــرص الحصــول  علــى التعليــم فــي العديــد مــن المناطــق بســبب األعــراف، والتزويــج المبكــر، والحمــل 
القهــري، كمــا أن قيــام الفتيــات بأعبــاء العمــل المنزلــي فــي ســن مبكــرة أدى إلــى ضعــف األداء الدراســي والتســرب مــن التعليــم؛ 
ومــن ثــم أصبحــت الفتيــات فريســة لآلثــار الســلبية للفقــر؛ حيــث إن التعليــم يــؤدي إلــى العمــل الائــق؛ ومــن ثــم ارتفــاع مســتوى 

الدخــل والهــروب مــن دائــرة الفقــر.
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2.5. المرأة العربية الريفية وتحقيق األمن الغذائي

أدوار المرأة العربية الريفية

تشــارك المــرأة العربيــة الريفيــة  فــي أغلــب األنشــطة الزراعيــة، كمــا تســهم فــي كثيــر مــن األنشــطة اإلنتاجيــة التــي 
تتــم داخــل المنــزل وخارجــه، وفــي تنفيــذ أنشــطة ومشــروعات إنتاجيــة صغيــرة، إضافــة إلــى قيامهــا بتســويق بعــض 
المنتجــات الزراعيــة ومشــاركتها فــي صناعــة العديــد مــن القــرارات الزراعيــة التــي لهــا انعكاســات مهمــة علــى 

الزراعــة وعلــى اإلنتــاج. 

أما في المجال األســري، فالمرأة الريفية تلعب دوًرا رئيًســا في مجال التنشــئة االجتماعية ألبنائها، وتســهم بشــكل 
أساســي فــي تشــكيل نظــم القيــم ألجيــال المســتقبل؛ حيــث تغــرس القيــم المرتبطــة بالعمــل، والمســاواة، واإلنتــاج، 
دارة شــئون المنــزل،  وبنــاء األســرة، وخدمــة المجتمــع، هــذا بجانــب دورهــا األساســي فــي رعايــة األســرة وتغذيتهــا، واإ

وتدبيــر اقتصادياتــه.

كمــا أن المــرأة الريفيــة لهــا تأثيــر كبيــر فــي البيئــة، وفــي صيانــة مواردهــا، والمحافظــة عليهــا بحكــم الصلــة الوثيقــة 
بيــن األنشــطة اليوميــة التــي تقــوم بهــا المــرأة الريفيــة وارتباطهــا المباشــر بمــوارد البيئــة الطبيعيــة كمــا هــو موضــح 

بالشــكل التالــي:

ونجد أن المرأة العربية الريفية تستمر في العطاء وفي األدوار المتميزة، وهي حفظ  الموارد الوراثية 
النباتية وصيانتها؛ مما يعد صمام األمان لتحقيق األمن الغذائي 

وتشــكل النســاء أغلبيــة قــوة العمــل الزراعيــة؛ وهــو مــا يوضــح تعامــل المــرأة مــع المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة والمائيــة 
يوميًّــا فــي ســياق دورهــا كمزارعــة وكمتكفلــة بأســرتها المعيشــية، فهــي تكــون مســئولة عــن زراعــة محاصيــل كفافيــة، 
وكثيــًرا مــا تكــون لديهــا معرفــة بأنــواع المحاصيــل المحليــة وطــرق زراعتهــا ووريهــا وحفظهــا، وكثيــًرا مــا تعتمــد 
المــرأة الريفيــة المعدمــة علــى المــوارد الطبيعيــة التــي تمثــل ملكيــة مشــتركة للحصــول علــى الحطــب والعلــف 
والغــذاء. وفــي كثيــر مــن البلــدان يشــكل االســتخدام المفــرط لتلــك المــوارد تهديــًدا خطيــًرا لســبل العيــش فــي الريــف 

ولألمــن الغذائــي )www.fao.org/gender/gender( و)رزق، وعبــد الوهــاب، 2015(. 

ويمكــن للمــرأة الريفيــة أيًضــا أن تســهم فــي المحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي وعلــى أنــواع النباتــات التــي تســتوطن 
المنطقــة التــي تعيشــها، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى هــذه األنــواع، وعلــى كيفيــة المحافظــة عليهــا ومحاولــة 

إكثارهــا. 
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فالموارد الوراثية النباتية هى مصدر لكائن حي من الكائنات النباتية، قد يكون كامًا أو جزًءا منه وله قيمة اقتصادية، ويستخدم 
نتــاج الغــذاء. وتنقســم تلــك المــوارد إلــى مــوارد وراثيــة نباتيــة خاصــة بالمحاصيــل الحقليــة، والمحاصيــل البســتانية،  فــي الزراعــة واإ
والنباتــات الطبيــة والعطريــة. وحفــظ تلــك المــوارد يشــكل صيانــة للمــوارد الطبيعيــة وحفًظــا لهــا مــن اإلهــدار. ويعــد المزارعــون هــم 
عصــب حفــظ المــوارد الوراثيــة النباتيــة واســتدامة اســتخدمها لصيانــة المــوارد الطبيعيــة )دليــل التشــريعات فــي حفــظ وصــون المــوارد 

الوراثيــة، 2010: 3( كمــا هــو موضــح بالشــكل  التالــي.

The role of biotechnology in exploring and protecting agricultural genetic resources, FAO, ROME, 2006 
(Editors: John Ruane and Andrea Sonnino)

والمــورد الوراثــي ليــس هــو فقــط ذلــك األصــل الوراثــي النباتــي أو الحيوانــي أو الكائــن الدقيــق النــادر، ولكنــه حلقــات متكاملــة 
تشــمل فــي داخلهــا ذلــك األصــل التراثــي الــذي يتكــون مــن المعــارف التقليديــة والممارســات المحليــة التــي تراكمــت عبــر الســنين 
وعبــر أجيــال عديــدة، لتصبــح عامــة مميــزة لمجتمــع مــا بــكل مــا فيــه مــن معــارف وخبــرات؛ حيــث قــد تــؤدى الريفيــات دوًرا عبــر 
معرفتهــن بحفــظ المــوارد الوراثيــة النباتيــة وصيانتهــا وتوظيفهــا مــن أجــل صيانــة المــوارد الطبيعيــة الزراعيــة لتحقيــق األمــن الغذائــي 

العربــي )مرفــت صدقــي، 2017).

أأوضاع األمن الغذائي العربي

األمــن الغذائــي يتحقــق عندمــا يتمتــع البشــر كافــة فــي جميــع األوقــات بفــرص الحصــول، مــن النواحــي الماديــة واالجتماعيــة 
واالقتصاديــة، علــى أغذيــة كافيــة وســليمة ومغذيــة تلبــي حاجاتهــم التغذويــة، وتناســب أذواقهــم الغذائيــة كــي يعيشــوا حيــاة موفــورة 

النشــاط والصحــة.

يعانــي أكثــر مــن 50 مليــون طفــل دون ســن الخامســة فــي العالــم مــن الهــزال. وهنــاك مــا يقــرب مــن 151 مليــون طفــل دون ســن 
الخامســة فــي العالــم )22%) ال يزالــون يعانــون مــن التقــزم فــي عــام 2017. ويمثــل ذلــك انخفاًضــا بنســبة تبلــغ   )25%(فــي 
عــام2012؛ ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلــى التقــدم المحــرز فــي آســيا. ويعانــي أكثــر مــن 38 مليــون طفــل دون ســن الخامســة 
مــن الــوزن الزائــد. ويــزداد معــدل انتشــار فقــر الــدم لــدى النســاء والبدانــة لــدى البالغيــن ســوًءا. ويعانــي أكثــر مــن واحــد مــن كل 
ثمانيــة أشــخاص بالغيــن فــي العالــم مــن البدانــة، وتعانــي واحــدة مــن كل ثــاث نســاء فــي ســن اإلنجــاب مــن فقــر الــدم )تقريــر حالــة 

األمــن الغذائــي والتغذيــة فــي العالــم، 9:2018).
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أمــا علــى مســتوى الــدول العربيــة فــإن نســبة الســكان الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة بلغــت أعلــى مســتوياتها فــي 
اليمــن )34.4%( ، وأدناهــا فــي الكويــت بأقــل مــن )2.5%(. وأمــا األطفــال دون ســن الخامســة فهــم يعانــون مــن 
الهزال والتقزم والوزن الزائد، والبدانة لدى البالغين، باإلضافة إلى انتشــار فقر الدم بين النســاء في ســن اإلنجاب.

• وعــن مؤشــر الرضاعــة الطبيعيــة الخالصــة للرضــع الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ســتة أشــهٍر لعــام 2017 ســجلت 
الســودان )54.6%(، وســلطنة ُعمــان )32.8%(، ومصــر )%39.5(، وموريتانيــا )41.4%(، واليمــن 

.(%9.7(

• أمــا فيمــا يتعلــق بمؤشــر األطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن الهــزال لعــام 2017م فقــد ســجلت 
وموريتانيــا   ،)%9.5( ومصــر   ،)%3.1( )7.5%(، والكويــت  وســلطنة ُعمــان   ،)%16.3( الســودان 

 .)%16.3( واليمــن   )%14.8(

• وعن مؤشر األطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من التقزم لعام 2017، سجلت  السودان )%38.2(،  
وســلطنة ُعمــان )14.1%(،  والكويــت )4.9%(،  ومصــر )22.3%(، وموريتانيــا )27.9%(، واليمــن 

.(%46.5(

• وبالنســبة لألطفــال دون ســن الخامســة الذيــن يعانــون مــن الــوزن الزائــد، ســجلت الســودان )3.0%(، وســلطنة 
ُعمــان )4.4%)، والكويــت )6%(، ومصــر )15,7%(، وموريتانيــا )1,3%(، واليمــن )%2(. 

• وعــن مؤشــر متوســط  انعــدام األمــن الغذائــي لعــام 2017/2015 كنســبة مئويــة مــن إجمالــي الســكان ســجلت  
 .)FAO:2018:3( )%8.9( كل مــن الجزائــر والبحريــن ومصــر

وعن الفوارق بين الرجال والنساء فيما يتعلق بمؤشرات األمن الغذائي:

• توضــح  بيانــات مقيــاس المعانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي أكثــر مــن 140 بلــًدا، فــي إفريقيــا وآســيا أن 
معــدل انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد أعلــى قليــًا بيــن النســاء علــى مســتوى العالــم؛ حيــث يبلــغ 8.0 
للنســاء و7.5 للرجــال، وبقــارة إفريقيــا يبلــغ 24.3 للنســاء مقابــل 23.9 للرجــال )تقريــر حالــة األمــن الغذائــي 

والتغذيــة فــي العالــم،9:2018).
• وعــن عــدد النســاء فــي ســن اإلنجــاب الاتــى يعانيــن مــن فقــر الــدم، فقــد أظهــرت النتائــج أن النســبة فــي الســودان 
بلغــت )30.7%(، وســوريا )33.6%(، والصومــال )44.4%(، والعــراق )27.5%(، وســلطنة عمــان 
)38.2%(، وقطــر )27.7%(، والكويــت )23.8%(، ولبنــان )31.2%(، وليبيــا )32.5%(، ومصــر 
)28.5%(، والمغــرب )36.9%(، واليمــن )96.6%( )تقريــر أوضــاع األمــن الغذائــي العربــي، 2018: 

.(48
• وعــن مؤشــر التقــزم فــي بعــض األقاليــم، فيظهــر أن التقــزم فــي األطفــال دون ســن الخامســة أكثــر انتشــاًرا بيــن 
الفتيــات ، وهــو مــا يشــير إلــى أن الفتيــات فــي بعــض المناطــق قــد يكــن أكثــر عرضــة لمظاهــر انعــدام المســاواة 

الصحيــة منــذ الصغــر. 
• أمــا عــن نســبة النســاء المتأثــرات بانعــدام األمــن الغذائــي، فــإن االفتقــار إلــى المغذيــات الكبيــرة والدقيقــة، مثــل 
الحديــد أثنــاء فتــرة الحمــل، يــؤدي إلــى انخفــاض أوزان المواليــد، ومشــكات صحيــة أخــرى ألطفالهــن. كمــا 
اتضــح أنــه يتــم تزويــج حوالــي 15 مليــون فتــاة قبــل ســن 18 ســنة كل عــام، ويــؤدي ذلــك إلــى آثــار مدمــرة 
علــى تعلمهــن، وصحتهــن، ونموهــن. وتنتمــى تلــك الفتيــات غالًبــا إلــى أســر فقيــرة )تقريــر سياســة المســاواة 

بيــن الجنســين، 2020: 7).
• وأمــا مؤشــر البدانــة، فهــو مرتفــع بيــن النســاء فــي المنطقــة العربيــة. وكانــت أعلــى نســبة للبدانــة فــي الكويــت؛ 
إذ بلغــت )37%(، أمــا النســبة األدنــى فكانــت فــي الســودان؛ إذ بلغــت )7%(. وكانــت الســودان وموريتانيــا 
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واليمــن هــي البلــدان الوحيــدة التــي كانــت معــدالت البدانــة فيهــا أدنــى مــن )20%(، وفــي مصــر كانــت هنــاك )40%( مــن 
النســاء يعانيــن مــن البدانــة مقارنــة بنســبة تبلــغ ) )22%مــن الرجــال بفــارق هــو األكبــر فــي المنطقــة. وكانــت الفجــوة األصغــر 

بيــن الجنســين فــي لبنــان؛ إذ بلغــت )8%( )تقريــر المجتمــع العربــي مجموعــة اإلحصائيــات االجتماعيــة،2017: 25(.  

إن ســد الفجــوة بيــن الرجــال والنســاء فــي قطــاع الزراعــة مــن شــأنه وضــع مزيــٍد مــن المــوارد تحــت تصــرف المــرأة، وتعزيــز صوتهــا 
داخــل األســرة، وهــو مــا يمثــل اســتراتيجية ثبتــت جدواهــا لتحســين األمــن الغذائــي لألطفــال وتغذيتهــم والحفــاظ علــى صحتهــم؛ 
حيــث تــؤدى النســاء دوًرا أساســيًّا فــي اإلنتــاج الزراعــي فــي البلــدان الناميــة، وخاصــة البلــدان ذات الدخــل المنخفــض التــي تمثــل 
الزراعــة فيهــا )32%( مــن نمــو الناتــج المحلــى اإلجمالــي، والتــي يعيــش ويعمــل نحــو )70%( مــن فقرائهــا فــي المناطــق الريفيــة. 
النســاء فــي تلــك المناطــق هــن الاتــى ينتجــن معظــم األغذيــة التــي تســتهلك محليًّــا ؛ وبالتالــي تعــد المــرأة مــن العناصــر األساســية 

فــي تحقيــق األمــن الغذائــي األســري فــي المناطــق الريفيــة )تقريــر حالــة األغذيــة والزراعــة:2011).

اعتبار تمكين المرأة زراعيًّا وسيلة لتحقيق أهداف مهمة كمحاربة الفقر وتحقيق األمن الغذائي والتغذية المّحسنة وتعزيز 
الزراعة المستدامة

6. متكني املرأة العربية الريفية بقطاع الزراعة

مفهوم التمكين

التمكيــن يقــوم علــى الــدور الثاثــي للمــرأة Triple – Roles، أي اإلنجابــي واإلنتاجــي والمجتمعــي. ويهــدف التمكيــن إلــى جعــل 
نمــا  التنميــة قائمــة علــى أســاس المشــاركة بيــن الرجــل والمــرأة فــي ســائر األعمــال، وليســت قائمــة علــى إعانــة النســاء الفقيــرات، واإ
علــى جعلهــن قــادرات علــى اتخــاذ القــرار مــن خــال امتــاك المــوارد االقتصاديــة وســهولة الوصــول لعناصــر القــوة االقتصاديــة.

 ويشــير صنــدوق األمــم المتحــدة اإلنمائــي للمــرأة إلــى أن هنــاك محــاوالت عــدة اســتهدفت دمــج المــرأة فــي البرامــج والمشــروعات 
التنمويــة مــن خــال العديــد مــن المناهــج، وهــي:

)1( مدخــل المــرأة والرفاهيــة: ويهــدف هــذا المدخــل إلــى تمتــع المــرأة بالمقومــات األساســية للحيــاة مــن تعليــم، ومســكن، وصحــة، 
وتغذيــة، وكل مــا يلــزم لتحقيــق متطلبــات الحيــاة؛ ومــن ثــم لتحقيــق الرفاهيــة، كمــا ُيعَنــى هــذا المدخــل بمعالجــة القصــور 
المتمثــل فــي ضعــف حصــول المــرأة علــى متطلباتهــا فــي ظــل الممارســات والعــادات االجتماعيــة التــي تشــجع علــى تعظيــم 
نصيــب الرجــل داخــل األســرة والمجتمــع بصفــة عامــة، ســواء فــي التغذيــة والتعليــم والدخــل؛ ممــا يســهم فــي ضعــف المــرأة فــي 

تلــك الجوانــب.

)2( مدخــل المســاواة والعدالــة: يرتكــز هــذا المدخــل علــى زيــادة فــرص المــرأة فــي الحصــول علــى فــرص اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياســية متســاوية مــع الرجــل لتحقيــق العدالــة والمســاواة فــي عمليــة التنميــة.

)3( مدخــل الكفــاءة: يقــوم هــذا المدخــل علــى رفــع كفــاءة المــرأة مــن خــال عمليــات التدريــب علــى المهــارات والتقنيــات الحديثــة 
فــي اإلنتــاج؛ بغــرض اإلســهام فــي تطويــر اإلنتــاج وزيادتــه وتحســينه؛ حتــى تصبــح التنميــة أكثــر كفــاءة مــن خــال اإلســهام 

االقتصــادي والمســاواة االجتماعيــة للمــرأة.

)4( مدخــل مكافحــة الفقــر: يؤكــد هــذا المدخــل علــى أن فقــر المــرأة يرجــع إلــى قصــور فــي اإلنتــاج، إضافــة إلــى ضعفهــا فــي 
الحصــول علــى الدخــل، وليــس نتيجــة الســيطرة؛ لــذا فــإن هــذا المدخــل يهــدف إلــى تعزيــز قــدرة المــرأة الفقيــرة علــى زيــادة 
اإلنتــاج، ويســعيإلى تلبيــة احتياجاتهــا  العمليــة مــن خــال المشــروعات الصغيــرة المــدرة للدخــل. وهنــاك مــا يســمى بالصناعــات 
الريفيــة القائمــة علــى الحــرف والمهــن التــي يقــوم بهــا أهالــي الريــف، ســواء فــي منازلهــم أو فــي مــكان عــام يجمعهــم بقريتهــم، 
ويســتغلون خامــات الريــف فــي إنتــاج منتجــات نافعــة تســد حاجــات المســتهلكين وتنعــش الريــف الــذي تعيــش فيــه الغالبيــة 

الكبــرى مــن الســكان.

6. متكني املرأة العربية الريفية بقطاع الزراعة
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)5( مدخــل التمكيــن: يعــد هــذا المدخــل مــن أحــدث المناهــج المســتخدمة لدمــج المــرأة فــي عمليــة التنميــة، ويعــد 
الــدور اإلنجابــي واإلنتاجــي  للمــرأة، وهــي  الثاثيــة  بــاألدوار  المناهــج شــيوًعا؛ نظــًرا الهتمامــه  مــن أكثــر 
والمجتمعــي، ويحــاول هــذا المدخــل االعتــراف بالمــرأة كعنصــر رئيــس ومهــم فــي التنميــة، ومحاولــة القضــاء 
علــى مظاهــر التفرقــة علــى أســاس النــوع االجتماعــي، وذلــك مــن خــال تغييــر العاقــات النوعيــة وعاقــات 

القــوة داخــل األســرة والمجتمــع.

ويهــدف هــذا المدخــل إلــى تمكيــن المــرأة اقتصاديًّــا واجتماعيًّــا وسياســيًّا وزراعيًّــا، باإلضافــة إلــى المســاواة بيــن 
الرجــل والمــرأة فــي المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالحيــاة الشــخصية أو الجماعيــة، وذلــك مــن خــال 
التثقيــف والتعليــم والعمــل والتوظيــف؛ وذلــك بهــدف التغلــب علــى األوضــاع االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي تشــكل 
محيــط الهشاشــة االجتماعيــة واالقتصاديــة للمــرأة الريفيــة؛ ومــن ثــم ســوف يتــم تنــاول التمكيــن الزراعــي للريفيــات 
نظــًرا ألن أداء قطــاع الزراعــة أقــل ممــا يجــب لعــدد مــن األســباب، مــن بينهــا: افتقــار المــرأة إلــى المــوارد والفــرص، 
ومواجهتهــا لعــدد مــن المعوقــات فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى المــوارد اإلنتاجيــه والنفــاذ إلــى األســواق والحصــول 
علــى الخدمــات؛ ومــن ثــم فــإن التمكيــن الزراعــي يعــد وســيلة لتذليــل العقبــات واالســتفادة مــن الفــرص )تقريــر 

األغذيــة والزراعــة،3:2011).

التمكين الزراعي للمرأة العربية الريفية

يهــدف التمكيــن الزراعــي إلــى أن تكــون المــرأة الريفيــة قــادرة علــى المشــاركة علــى نحــو كامــل فــي عمليــة التنميــة 
الزراعيــة؛ حيــث يمكــن أن يســاعد تعزيــز المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي قطــاع الزراعــة فــي الحــد مــن الفقــر 

المدقــع والجــوع، وتحقيــق األمــن الغذائــي علــى المســتوى النســبي. 

وتعــد مواطــن الضعــف والتحديــات التــي تقــف فــي ســبيل المســاواة فــي المجتمــع خطــًرا علــى التنميــة المســتدامة، ومــا 
لــم تعالــج عــن طريــق تغييــر السياســات والمعاييــر واألعــراف االجتماعيــة فلــن يكــون التقــدم منصًفــا وال مســتداًما.

والتمكيــن الزراعــي يتــم مــن خــال تقليــل الفجــوه بيــن الرجــل والمــرأة عــن طريــق إعطــاء المــرأة القــدرة علــى 
االختيــار واتخــاذ القــرارات المتعلقــة باإلنتــاج، والقــدرة علــى الحصــول علــى صــك ملكيــة األرض الزراعيــة أو 
مكانيــة التمتــع بالوقــت بجانــب العمــل  حيازتهــا، والقــدرة علــى التحكــم فــي الدخــل فيمــا يتعلــق بمــا تقــوم بإنتاجــه، واإ
فــي الزراعــة، إضافــة إلــى إعطائهــا مســاحة مــن الحريــة للقــدرة علــى عــرض آرائهــا وأفكارهــا، والمشــاركة فــي 
 International 4( المنظمات االجتماعية والنقابية كامرأة عاملة في الزراعة وليســت مجرد عاملة بدون أجر

:FoodPolicy Research Institute, 2012( )مرفــت صدقــي، 2015).

وقــد تــم وضــع مؤشــرات لقيــاس التمكيــن الزراعــي للمــرأة الريفيــة العاملــة بالزراعــة بنهايــة )2013/2012( مــن 
قبــل معهــد سياســات األغذيــة؛ وذلــك لمحاولــة تقليــل الفجــوة وتحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فيمــا يتعلــق 

 .)www.ifpri.org( بالمدخــات واإلنتــاج الزراعــي

    المصدر: الباحثة
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أبعاد مقياس التمكين الزراعي للمرأة العاملة بالزراعة ومؤشراته:
• الموارد أو المصادر )ملكية األصول، شراء، أو بيع، أو استبدال األصول / حرية التصرف واتخاذ القرار فيما يخص 

المدخرات البنكية(.
• اإلنتاج )قدرة المرأة على اتخاذ القرارات المتعلقه باإلنتاج(.

• الدخل )القدرة على التحكم والتصرف في الدخل(.
• القيادية )العضويه في المنظمات/ القدرة على عرض آرائهن وأفكارهن(.
.(Alkir et al ,2013: 38( )الوقت )من حيث ضغط العمل، والترفيه •

األقســام الفرعيــة لمقيــاس التمكيــن الزراعــي للمــرأة الريفيــة العاملــة بالزراعــة: ينقســم مقيــاس التمكيــن الزراعــي للمــرأة الريفيــة إلــى 
قســمين فرعييــن كمــا بالشــكل التالــي أواًل: )WEAI(، وهــو مكــون مــن خمســة أبعــاد بمؤشــراتها تقيــس مــدى التمكيــن الزراعــي 
ــا: المقيــاس الفرعــى لتحديــد الفجــوه التميزيــة بيــن الرجــل والمــرأة )الجنــدر( لنفــس األســرة الواحــدة،  للمــرأة العاملــة بالزراعــة. ثانًي
وهــو مؤشــر )GPI(، وهــو مؤشــر يــدل علــى النســبة المئويــة للنســاء الاتــي تــم تمكينهــن مثــل الرجــال علــى نطــاق نفــس األســرة 
الواحــدة. ويوضــح مؤشــر GPI الفجــوة التــي يجــب الســعي إلــى التغلــب عليهــا حتــى تصــل النســاء إلــى نفــس المســتوى مــن توافــر 

المــوارد والفــرص مــع الرجــل.

7. املردود االجتماعي واالقتصادي لتمكني الريفيات بقطاع الزراعة

هنــاك العديــد مــن النتائــج االجتماعيــة واالقتصاديــة لتمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة؛ حيــث يحقــق اإلســهام فــي القضــاء علــى 
الفقــر وتحقيــق األمــن الغذائــي والحصــول علــى العمــل الائــق والتعليــم والصحــة الجيــدة. وســوف يتــم عرضهــا كالتالــي:

اتفــق كل مــن )منظمــة المــرأة العربيــة، 2015( و)تقريــر حالــة األغذيــة والزراعــة، 2011( و)مرفــت صدقــي، 2019( و)تقريــر 
التمكيــن االقتصــادي للمــرأة، 13:2012( و)تقريــر التنميــة الريفيــة، 49:2016( و)التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة، 2019( 
و)International Food Policy Research Institute،2012( فــي أن تمكيــن المــرأة الريفيــة بقطــاع الزراعــة يحقــق 

مــردوًدا اجتماعيًّــا واقتصاديًّــا متمثــًا فــي النقــاط التاليــة:
• اإلسهام  في تحقيق بعض غايات هدف القضاء على الفقر: 

حينمــا يتــم تمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة فســوف يــؤدي هــذا إلــى زيــادة اإلنتاجيــة، ممــا يعنــي زيــادة الدخــل؛ ومــن ثــم ارتفــاع 
مســتوى معيشــة األسرة.

7. املردود االجتماعي واالقتصادي لتمكني الريفيات بقطاع الزراعة
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• اإلسهام في تحقيق األمن الغذائي: 
التمكيــن بقطــاع الزراعــة للريفيــات يعنــى الحصــول علــى األرض الزراعيــة والمــوارد والمعلومــات، وجميعهــا 
تصــب فــي بوتقــة زيــادة اإلنتاجيــة مــن األرض، وهــى أحــد بنــود تحقيــق األمــن الغذائــي، حيــث إن اإلنتــاج، 
والوصــول إلــى المــوارد واألصــول اإلنتاجيــة والســيطرة عليهــا والتحكــم بهــا بالنســبة للريفيــات يــؤدى إلــى 
المشــاركة فــي األنشــطة االقتصاديــة واالســتفادة منهــا عــن طريــق تنــوع قاعــدة دخــل المــرأة؛ ومــن ثــم تحقيــق 

بنــد القــدرة علــى شــراء الغــذاء.
• تحقيق هدف التعليم الجيد:

مكانيــة علــى اإلنفــاق علــى تعليــم األبنــاء وعــدم  تمكيــن المــرأة الريفيــة بقطــاع الزراعــة يجعــل المــرأة أكثــر قــدرة واإ
االعتمــاد عليهــم كمصــدر للدخــل؛ ومــن ثــم زيــادة نســبة التحــاق الفتيــات بالمــدارس؛ وبالتالــي المــرور بطريــق 

إدمــاج المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار.
• تمكين الريفيات والصحة الجيدة:

إن زيــادة دخــل الريفيــات عبــر التمكيــن بقطــاع الزراعــة يجعلهــن قــادرات علــى الحصــول علــى الخدمــات 
الصحيــة لهــن وألبنائهــن باألســرة. وســد الفجــوة بيــن الجنســين فــي قطــاع الزراعــة مــن شــأنه أن يضــع مزيــًدا 
مــن المــوارد تحــت تصــرف المــرأة، وأن يعــزز صوتهــا داخــل األســرة المعيشــية، وهــو مــا يمثــل اســتراتيجية 

ثبتــت جدواهــا لتحســين األمــن الغذائــي لألطفــال وتغذيتهــم والحفــاظ علــى صحتهــم.
• تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة:

يعــد تيســير الوصــول إلــى المــوارد واألصــول اإلنتاجيــة والســيطرة عليهــا عامــًا أساســيًّا بالنســبة للريفيــات 
للمشــاركة فــي األنشــطة االقتصاديــة واالســتفادة منهــا، وذلــك عــن طريــق تنــوع قاعــدة دخلهــن، ممــا يعــد إحــدى 

آليــات القضــاء علــى الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة.
• المرأة الريفية والعمل الائق:

عندمــا يتــم تدريــب الريفيــات وتطويــر مهارتهــن مــن خــال التدريــب علــى القــراءة والكتابــة أو التدريــب المهنــى، 
فــإن ذلــك يــؤدي إلــى تعزيــز القــدرات وتطويــر الريفيــات؛ ومــن ثــم زيــادة فــرص االلتحــاق بالعمــل الائــق وزيــادة 

إنتاجيتهــن ومشــاركتهن فــي تنميــة المجتمعات.
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تــؤدي المــرأة الريفيــة أدواًرا مهمــة فــي جميــع ساســل القيمــة الزراعيــة الغذائيــة، وتلعــب دوًرا رئيًســا فــي ضمــان األمــن الغذائــي 
والتغذيــة علــى مســتوى األســرة والمجتمــع المحلــي، وفــي إدارة المــوارد الطبيعيــة، مثــل األراضــي والميــاه. ومــع ذلــك، تواجــه المــرأة 

الريفيــة قيــوًدا عديــدة.

وفــى إطــار تحقيــق غايــات الهــدف الثانــي مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، تقاَبــل المــرأة الريفيــة بالعديــد مــن العقبــات 
 )Food Availability( والتحديــات علــى الرغــم مــن تعــدد أدوارهــا فــي مراحــل تحقيــق األمــن الغذائــي، والمتمثلــة فــي توافــر الغــذاء
بالقــدر الكافــي لمقابلــة االحتيــاج اليومــي لــكل شــخص لتحقيــق الطاقــة والتغذيــة لحيــاة نشــطة، وســهولة الحصــول علــى الغــذاء 
)Food Accessibility(، والقدرة على شــراء الغذاء )Food Affordability(، والقدرة تعني توافر المال الازم لشــراء الغذاء 
فــي كل األوقــات. والمــال يتوافــر إمــا بدخــل ثابــت، أو بوجــود مصــدر إنتــاج يتــم بموجبــه تبــادل الغــذاء. ورغــم أهميــة أدوار النســاء 

فــي تحقيــق األمــن الغذائــي علــى المســتوى النســبي والمطلــق، إال أنهــن يواجهــن المزيــد مــن التحديــات. 

ــا، والمعلومــات المتعلقــة باألســواق، وقــد  ــة األساســية، والتكنولوجي ــى المــوارد والخدمــات اإلنتاجي ــة الحصــول عل • صعوب
أشــار )GENDER AND ICTS:2018:7( إلــى أن 1.2 مــن أصــل 2.9 مليــار امــرأة تمتلــك هاتًفــا محمــواًل فــي البلــدان 
منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة )41%(، مقابــل 1.4 مــن كل 3.0 مليــار رجــل يمتلــك هاتًفــا محمــواًل  فــي 
البلــدان منخفضــة الدخــل ومتوســطة الدخــل، بنســبة تبلــغ )46%(، وهنــاك 300 مليــون امــرأة فــي جنــوب صحــراء إفريقيــا 
ال تمتلــك هاتًفــا محمــواًل. وعــن معــدل اســتخدام اإلنترنــت علــى مســتوى العالــم ُســجل للرجــال )50.9%( مقابــل )%44.9( 
للنســاء، وبإفريقيــا ُســجل )24.9%( للرجــال مقابــل )18.6%( للنســاء، وبالــدول العربيــة ُســجل )47.7%( للرجــال مقابــل 

)39.4%( للنســاء. 

• محدوديــة النفــاذ إلــى التمويــل؛ حيــث تبلــغ نســبة المشــروعات الصغيــرة التــي تديرهــا نســاء حوالــي )23%(، كمــا أن نســبة 
تبلــغ )45%( مــن القــروض متناهيــة الصغــر موجهــة للمــرأة. وتشــير البيانــات إلــى أن متوســط قيمــة القــروض التــي تحصــل 
عليهــا اإلنــاث أقــل مــن متوســط قيمــة القــروض التــي يحصــل عليهــا الذكــور بجمهوريــة مصــر العربيــة )االســتراتيجة الوطنيــة 

لتمكيــن المــرأة المصريــة، 32:2017).

• انخفــاض مســتويات التعليــم بيــن النســاء الريفيــات، حيــث الحلقــات المفرغــة للفقــر )منظمــة المــرأة العربيــة، 2015(. وتشــير 
اإلحصائيــات إلــى أن معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــباب فــي المنطقــة العربيــة يبلــغ )90%(، لكــّن نحــو ُخمــس 
البالغيــن ال يلمــون بالقــراءة والكتابــة. ويبلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــابات اإلنــاث )88%(. إن نســبة انعــدام 
األمــن الغذائــي للنســاء تقــرب مــن )13%(، وهــى نســبة مرتفعــة مقارنــة بالرجــال. ومــن ضمــن المتغيــرات المؤثــرة بتلــك النســبة 
مســتوى التعليــم والفقــر؛ حيــث إن تكلفــة اتبــاع نظــام غذائــي صحــي تتجــاوز مســتوى خــط الفقــر الدولــي )1.90 دوالر أمريكــي 
للشــراء لــكل شــخص فــي اليــوم(؛ ممــا يجعــل الفقــراء غيــر قادريــن علــى تحمــل التكلفــة. إن )57%( أو أكثــر مــن الســكان 
 food Nutraition,2020:205( ال يســتطعون تحمــل تكلفــة نظــام غذائــي صحــي طــوال الوقــت فــي جنــوب إفريقيــا وآســيا

.(The State of Security and

 )FAO:2018:47( انتشار أمراض سوء التغذية  بين النساء بالريف حيث العمل الزراعي وقلة الدخول. وقد أوضح تقرير •
أن نســبة الفقر في ريف مصر لعام 2010م بلغت )32.3%(، بينما بلغت بريف األردن )16.8%(، و بلغت )%4.8( 
بريــف الجزائــر. وأوضــح التقريــر أن مــن يعانــون مــن نقــص التغذيــة لعــام 2015-2017 بالجزائــر )1.9%(، وبمصــر 

يران )4.0%(، والعراق )%10.3). )4.6%(، واإ

• التمييــز الغذائــي، ففــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة ال تتنــاول المــرأة طعامهــا إال ممــا يتبقــى وبعــد أن يــأكل الرجــال؛ ممــا 
ينتــج عنــه نقــص التغذيــة واعتــال الصحــة )المــرأة واألمــن الغذائــي العربــي، 2010(. واتفــق تقريــر )تحســين حالــة المــرأة 
فــي المناطــق الريفيــة، 7:2011( مــع مــا ســبق، حيــث تميل النســاء إلــى الحــد مــن تأثيــر األزمــة باســتخدام اســتراتيجيات 
التأقلــم الشــديد، مــن خــال تقليــل اســتهاكهن، والحــد مــن تنــوع الوجبــات الغذائيــة، مــع مــا يكتنــف ذلــك مــن مخاطــر، خاصــة 
بالنســبة لألمهــات الحوامــل والمرضعــات؛ بســبب نقــص المغذيــات الدقيقــة الــذي يمكــن أن يؤثــر ســلًبا علــى صحتهــن وحالتهــن 
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الغذائيــة وحالــة أطفالهــن. وربمــا أدى ذلــك إلــى الهجــرة فــي ظــروف قاســية أو بيــع األصــول التــي يمتلكنهــا، أو 
جمــع األغذيــة البريــة، أو العمــل بوظائــف غيــر آمنــة لزيــادة دخلهــن. ويشــير تقريــر )المســاواة بيــن الجنســين 
فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030: 10:2018( إلــى أن النســبة المئويــة مــن اإلنــاث الاتــي يعانيــن 
مــن نقــص التغذيــة بمصــر لعــام )2014-2015( ســجلت )26.1%( للنســاء مقابــل )21.24%( للرجــال، 
وبدولــة األردن ســجلت )31.2%( للنســاء مقابــل )24.9%( للرجــال، وبالمغــرب )25.4%( للنســاء مقابــل 

)26.7%( للرجــال.

ل المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة فــي المنطقــة العربيــة أدنــى  • االفتقــار إلــى األمــان االقتصــادي، حيــث تســجِّ
مســتوى فــي العالــم؛ فهــو لــم يتجــاوز )25%( فــي عــام 5102، مقارنــة بمتوســط عالمــي قــدره )50%(. 
 The Gender Gap in( فــي المنطقــة أعمــااًل غيــر مســتقّرة وتعمــل )38%( مــن النســاء العامــات 
Land Right;2018(. إن بطالــة الفتيــات فــي المنطقــة العربيــة مرتفعــة، وهــي األعلــى؛ إذ بلــغ متوســطها 
 )39,3%(فــي عــام 2017، أمــا عــن العامــات بقطــاع الزراعــة فيفتقــرن إلــى أنظمــة الضمــان واألمــان 
االجتماعــي والتأميــن الصحــي، وال  يحصلــن علــى اســتحقاقات المعــاش التقاعــدي؛ نظــًرا لعــدم شــمولهن 

ضمــن قانــون العمــل ببعــض الــدول )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 2020، 79:2019).

• إغفــال اإلحصائيــات الخاصــة باحتياجــات النــوع االجتماعــي، حيــث يشــير )التقريــر العربي للتنمية المســتدامة 
2020، 27:2020(  إلــى أنــه نظــًرا لنــدرة البيانــات يصعــب قيــاس الفجــوة بيــن الرجــال والنســاء فــي الهــدف 
رقــم )2( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وهــو تحقيــق األمــن الغذائــي، الــذي تقيســه مؤشــرات المقصــد رقــم 
)2-2) المتعلّــق باالحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات، وكذلــك المقصــد رقــم )-3

2) المتعلّــق بالحصــول علــى األراضــي والمــوارد اإلنتاجيــة والمعرفــة والتمويــل. ويحــد عــدم توافــر المعلومــات 
مــن قــدرة واضعــي السياســات علــى تقييــم اآلثــار الصحيــة للثغــرات التغذويــة علــى النســاء الحوامــل. ويشــير 

هــذا إلــى إغفــال اإلحصائيــات الخاصــة بالنــوع االجتماعــي، وهــو نــوع مــن أنــواع التمييــز ضــد النســاء.

 The Gender Gap in Land( تقريــر أوضــح  فقــد  وحيازتهــا،  الزراعيــة  األرض  امتــاك  • صعوبــة 
Right;2018( و)التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة، 74:2020( أن نســبة النســاء الاتــي يمتلكــن حيــازة 
األرض الزراعيــة علــى مســتوى العالــم تبلــغ أقــل مــن )15%( مقابــل )85%( للرجــال. والشــرق األوســط مــن 
أكثــر المناطــق التــي تظهــر بهــا الفجــوة بيــن الجنســين فــي امتــاك األرض الزراعيــة؛ حيــث ال تتجــاوز نســبة 
النســاء مــن أصحــاب الحيــازة الزراعيــة فــي المنطقــة )7%(، ومــع ذلــك تشــارك النســاء علــى نطــاق واســع فــي 
األنشــطة الزراعيــة، علــى نحــو غيــر متناســب حتــى فــي بعــض البلــدان، فتصــل نســبة مشــاركتهّن فــي الســودان 
لــى )54%) فــي موريتانيــا.   والمغــرب مثــًا إلــى نحــو )60%( مــن مجمــوع العامليــن فــي هــذه األنشــطة، واإ

• الفجــوة بيــن الرجــال والنســاء فــي امتــاك األرض الزراعيــة، يوضــح )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة 
2020، 30:2020( و)منظمــة المــرأة العربيــة،3،2015( و)تحســين حالــة المــرأة فــي المناطــق الريفيــة، 
لى أمن تغذوي. وعلى  2011: 7( أن المرأة الريفية عنصر جوهري في ترجمة اإلنتاج الزراعي إلى غذاء واإ
الرغم من ذلك تتجلى بوضوح أوجه التباين الصارخة بين الرجال والنساء في حيازات األراضي على مستوى 
الــدول العربيــة. وتوضــح اإلحصائيــات الخاصــة بنســبة المالــكات للحيــازات الزراعيــة ببعــض الــدول العربيــة 
صعوبــة حصــول النســاء علــى صكــوك الملكيــة للحيــازات الزراعيــة؛ فتشــير قاعــدة بيانــات النــوع االجتماعــي 
والحقــوق فــي األراضــي الــواردة مــن منظمــة األغذيــة والزراعــة إلــى التفــاوت الواضــح فــي ملكيــة الحيازة الزراعية؛ 
ففــي الجزائــر تمتلــك النســاء )4.1%( مقابــل )95.9%( للرجــال، وبمصــر تمتلــك النســاء )5.2%( مقابــل 
)94.8%( للرجــال، وفــي األردن )3.0%( للنســاء مقابــل )97.0%(، وفــي لبنــان )3.0%( للنســاء مقابــل 
)97.0%( للرجــال، وبالمغــرب )4.4%( للنســاء مقابــل )95.6%( للرجــال، وفــي بتونــس )6.4%( للنســاء 
مقابــل )93.6%( للرجــال )قاعــدة بيانــات and land Rights(  gender. وذلــك رغــم أن الغايــة رقــم )3( 
من غايات الهدف الثاني )القضاء على الجوع( تنص  بكل وضوح على مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل 
صغــار منتجــي األغذيــة، والســيما النســاء وأفــراد الشــعوب األصليــة والمزارعيــن األســريين، مــن خــال ضمــان 
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المســاواة في حصولهم على األراضي وعلى موارد اإلنتاج األخرى، وكذلك المســاواة في الحصول على المدخات والمعارف 
والخدمــات الماليــة، وتيســير إمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق بحلــول عــام 2030.

• وعــن فجــوة األجــور بيــن الرجــل والمــرأة فــي العمــل الزراعــي فهــي واضحــة، حيــث تتعــرض الريفيــات لفجــوة األجــور لصالــح 
الرجــل رغــم قيامهــن بنفــس العمــل، وهــو مــا يمكــن تفســيرة فــي ظــل مــا يســمى بـــ )Gender Discrimination(، حيــث 
تقســيم أو توزيــع األدوار والمســئوليات للنــوع االجتماعــي علــى أســاس القيــم واألعــراف الســائدة بالمجتمــع، فتتقاضــى النســاء 
أجــوًرا أقــل، ويواجهــن ظــروف عمــل ســيئة مقارنــة بالرجــال الذيــن يقومــون بأعمــال مماثلــة لمــا تقــوم بــه المــرأة. ويشــير تقريــر 
)Gender Dimensions of Agricultural:2010:5( إلــى أن العمالــة بقطــاع الزراعــة بالشــرق األوســط بلغــت بيــن 
النســاء )39.6%( مقابــل )34.0%( للرجــال لعــام 2000. وعــن األعمــال الحــرة بــأي قطــاع آخــر ســجلت للنســاء نســبة 
بلغــت )38.6%( وللرجــال )24.6%(. وعــن األجــر المكتســب ُســجل للنســاء نســبة )1.0%( وللرجــال )9.4%(؛ وهــو مــا 
يوضــح  الفجــوة فــي األجــور بيــن الرجــال والنســاء. وســواء أكانــت المــرأة فــي القطــاع الحكومــي أو القطــاع العــام، فــإن الفجــوة 
فــي األجــور بيــن الرجــال وبيــن النســاء مــا تــزال متســعة؛ حيــث تحصــل المــرأة علــى أجــر أقــل فــي القطاعيــن، علــى ســبيل 
المثــال، تبلــغ فجــوة األجــور فــي مصــر حوالــي )22%(، وتعــد المغــرب وتونــس همــا الدولتــان الفضليــان فــي التعامــل مــع 
هــذه القضيــة؛ حيــث اســتطاعتا ســد فجــوة األجــور بيــن الجنســين. أمــا فيمــا يتعلــق بريــادة األعمــال، فــإن )19%( مــن الرجــال 
لديهــم مشــروعاتهم الخاصــة فــي الــدول العربيــة فــي مقابــل %9 فقــط مــن النســاء )المــرأة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

فــي المنطقــة العربيــة، 2016: 22).

• االفتقــار إلــى الوقــت، وهــو مــن أكثــر مظاهــر انعــدام المســاواة بيــن الجنســين؛ حيــث يجعــل الريفيــات تــدور فــي حلقــة مفرغــة 
مــن الفقــر والجــوع. إن النســاء يؤديــن معظــم أعمــال الرعايــة الازمــة للحفــاظ علــى األســر، بمــا فــي ذلــك الطهــو، والتنظيــف، 
وتربيــة األطفــال، ورعايــة المســنين والمرضــى، وجمــع الميــاه والوقــود والحطــب لألســر المعيشــية، وهــذه المهــام تســتغرق وقتًــا 
طويــًا ،وغالًبــا مــا تحــد مــن فــرص انخــراط المــرأة فــي أنشــطة مــدرة للدخــل. ويبلــغ المتوســط العالمــي للوقــت الــذي تنفقــه 
النســاء فــي العمــل غيــر مدفــوع األجــر 4,5 ســاعة فــي اليــوم، وهــو ضعــف مــا ينفقــه الرجــال. ومــن شــأن ســد هــذه الفجــوة 
بحلــول عــام2025 م أن يزيــد الناتــج المحلــي اإلجمالــي العالمــي بنســبة تقــدر بنحــو )23%) )المســاواة فــي الخطــة العالميــة 

الجديــدة، 2018: 2).

• الجانــب الثقافــي التقليــدي لــه دور مهــم فــي إضعــاف دور المــرأة الريفيــة فــي التنميــة الزراعيــة؛ حيــث عــدم توريــث اإلنــاث 
األرض الزراعيــة مــن خــال إعطائهــا صــك الملكيــة والحريــة فــي اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بهــا؛ لهــذا البــد مــن وضــع برنامــج 

محــدد لمواجهــة العــادات والتقاليــد الســلبية التــي تمثــل آليــات إضعــاف للمــرأة.

• صعوبــة وصــول المعلومــة الزراعيــة للنســاء العامــات بالزراعــة؛ لهــذا البــد مــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت مــن خــال اســتخدام مفهــوم الزراعــة اإللكترونيــة )  E_ agriculture( عبــر الهاتــف المحمــول والشــبكات 
الزراعيــة المتخصصــة ذات طبيعــة االتصــال فــي اتجاهيــن. وُيقصــد بالزراعــة اإللكترونيــة مجتمــع المعلومــات واالتصــاالت، 
وهــي تتعلــق بتطويــر الزراعــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة وتحقيــق األمــن الغذائــي مــن خــال نقــل المعلومــات عبــر اســتخدام 
تقنيــات تكنولوجيــا االتصــاالت الحديثــة. وحيــث إن المعلومــات والمعرفــة همــا أســاس إحــداث التنميــة والتغلــب علــى المعوقــات 
واالســتفادة مــن الفــرص التــي تفرضهــا التغيــرات االجتماعيــة واالقتصاديــة والتكنولوجيــة الحادثــة بالمجتمــع؛ لهــذا البــد مــن 
نقــل هــذا الكــم المتراكــم والمتجــدد مــن المعلومــات مــن خــال وســائل االتصــال، والتــي تعــد جوهــر العمــل فــي التنميــة الريفيــة. 

• تتعــرض الريفيــات إلــى محدوديــة النفــاذ إلــى خدمــات اإلرشــاد الزراعــي؛ ويشــكل اإلرشــاد الزراعــي خــط اإلمــداد األول لنتائــج 
البحــوث الزراعيــة، ويعــد حلقــة الوصــل بينهــا وبيــن المزارعيــن فــي ســبيل تلبيــة احتياجاتهــم مــن البحــوث ومســاعداتهم فــي 
الوصــول إلــى المدخــات الازمــة لتحقيــق النتائــج المطلوبــة. وتنقســم اإلدارات الخاصــة بــاإلدارة المركزيــة لإلرشــاد الزراعــي 
دارة  دارة المجالــس الزراعيــة والوحــدات اإلرشــادية، واإ دارة اإلرشــاد التســويقي والحيوانــي، واإ إلــى: إدارة اإلرشــاد البســتاني، واإ
التنميــة الريفيــة. ويتــم التعامــل مــع المزارعييــن عبــر عقــد النــدوات اإلرشــادية بالمراكــز المختلفــة، والتدريــب مــن خــال الوســائل 
اإلرشــادية الســمعية والبصريــة، وتنفيــذ البرامــج الخاصــة بتحســين أداء المــرأة الريفيــة فــي الصناعــات الريفيــة، والتوضيــح 
جــراء معاينــة لــألرض وتحديــد المشــكلة مــع تحديــد أنســب المحاصيــل  العملــي والتدريــب بالمراكــز التدريبيــة واأليــام الحقليــة، واإ
كســابهم مهــارات التطبيــق األمثــل  التــي تجــود فيهــا، وعمــل برنامــج شــهري لألعمــال الخاصــة بتحصيــن الثــروة الحيوانيــة، واإ
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للتوصيــات الفنيــة ومســبباتها، بــدًءا مــن إعــداد األرض للزراعــة وحتــى حصــاد المحصــول. ولكــن اســتفادة 
النســاء مــن هــذه البرامــج ضئيلــة نظــًرا لغيــاب العنصــر النســائي بيــن المرشــدين الزراعيــن، وضعــف تأهيــل 
المرشــدين الحالييــن، ووجــود قيــود اجتماعيــة واقتصاديــة تحــد مــن تعامــل الريفيــات واســتفادتهن مــن خدمــات 

اإلرشــاد )المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة، 2009: 96).

• غيــاب إدارة الميــاه مــن خــال منظــور النــوع االجتماعــي، كمــا أن احتياجــات المــرأة ووجهــة نظرهــا الخاصــة 
غيــر منعكســة بشــكل جيــد فــي إدارة الميــاه؛ ونتيجــة لذلــك لــم تكــن التشــريعات والسياســات المتعلقــة بالميــاه 
الزراعيــة مراعيــة للمنظــور الجنســاني فــي كثيــر مــن الحــاالت، كمــا لــم تهتــم باســتخدامات النســاء المتعــددة 
للميــاه )علــى ســبيل المثــال للــري، والبســتنة المنزليــة، والماشــية، واالســتخدام الشــخصي والمنزلــي(. وتظــل 
المــرأة ممثلــة تمثيــًا ناقًصــا عندمــا يتعلــق األمــر بصنــع القــرار بشــأن اســتخدام الميــاه وتخصيصهــا وحوكمتهــا، 
علــى الرغــم مــن حقيقــة أن لهــا دوًرا رئيًســا فــي تطويــر الممارســات المســتدامة، وفــي بنــاء النظــم التــي تهــدف 
إلــى ضمــان األمــن الغذائــي. وتمتلــك العديــد مــن النســاء منظــوًرا مميــًزا ومعرفــة بهــذه المهمــة. علــى ســبيل 
المثــال قــد يكــون لــدى المزارعــات احتياجــات مختلفــة مــن حيــث تكنولوجيــا الــري، وقــد يكــن حامــات للمعرفــة، 
مثــل المعرفــة الخاصــة بتجميــع ميــاه األمطــار؛ ومــن ثــم يجــب أن ُينظــر إليهــن بوصفهــن شــريكات فــي 
التعامــل مــع بعــض التحديــات المتعلقــة باألمــن المائــي والغذائــي التــي يواجههــا العالــم فــي ضــوء تغيــر المنــاخ 

.)HLPF, 2015( والنمــو الســكاني والطلــب المتزايــد علــى الميــاه

• وتتــم مشــاركة المــرأة علــى مســتوى االســتخدام النهائــي للمــوارد المائيــة، وليــس علــى مســتوى التخطيــط أو 
ــا ونوًعــا. ويقــع العــبء األكبــر فــي توفيــر  اتخــاذ القــرار بوصفهــا صاحبــة مصلحــة فــي إدارة المــوارد المائيــة كمًّ
الميــاه لاســتخدام النهائــي علــى عاتــق المــرأة، ويتطلــب ذلــك منهــا وقًتــا طويــًا، وجهــًدا كبيــًرا؛ ممــا يحرمهــا 
مــن ممارســة أنشــطة إنتاجيــة أخــرى تمكنهــا مــن تحقيــق عائــد اقتصــادي خــاص بهــا. ودمــج المــرأة فــي إدارة 

المــوارد المائيــة يتطلــب التغلــب علــى معوقــات اجتماعيــة واقتصاديــة ومؤسســية )اإلســكوا،35:2019).

• تعانــي الريفيــات مــن مشــكلة المجهــود البدنــي المبــذول لخدمــة األرض؛ ولهــذا البــد مــن التوجــه نحــو إدخــال 
الميكنــة الزراعيــه الحديثــه علــى الرغــم مــن الحيــازات متناهيــة الصغــر للريفيــات، وذلــك عــن طريــق الخدمــات 
المقدمــة مــن التعاونيــات الزراعيــة وبنــك التنميــة واالئتمــان الزراعــي، عبــر إيجــار منخفــض القيمــة لتلــك 

اآلالت؛ ومــن ثــم إحــداث التغيــر فــي أدوارهــم التقليديــة مــن إجــل مســاعدة المــرأة الريفيــة.

• صعوبــة تســويق المحاصيــل الزراعيــة للريفيــات؛ وذلــك نظــًرا للطــرق والنقــل وانعــدام األمــن فــي المســاحات 
العامــة وغيرهــا مــن الصعوبــات التــي تواجــه النســاء فــي التســويق؛ لهــذا يجــب علــى وزارات الزراعــة تبنــى 
مفاهيــم حديثــة فــي منظومــة العمــل، وهــو مــا يســمى بالتســويق اإللكترونــي، وفتــح منافــذ التصديــر لمنتجــات 
عــادة تفعيلهــا بالشــكل المطلــوب، وهــو مــا يتطلــب إنشــاء  الريفيــات عبــر الشــبكات اإللكترونيــة للــوزارات، واإ

شــبكات جديــدة تمتــاز بالتطــور ومواكبــة احتياجــات الريفيــات.

وتفــرض المعطيــات والحقائــق الســابقة تســاؤاًل حــول األهميــة البالغــة لمســألة تملــك األرض الزراعيــة بالنســبة 
لتمكيــن الريفيــات والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بقطــاع الزراعــة؟

حيــازة األرض الزراعيــة للريفيــات تتيــح الحصــول علــى خدمــات اإلرشــاد الزراعــي واالئتمــان ومعونــات الدعــم 
ــك األرض. وال يقتصــر أثــر  ــر مــن الرجــل فــي فــرص تمّل ــة أقــل بكثي والقــدرة علــى صنــع القــرار. المــرأة الريفي
ذلــك فقــط علــى جعــل َمــزارع النســاء أقــل إنتاجيــة، ولكنــه يــؤدي فــي الغالــب إلــى اســتبعاد النســاء مــن منظمــات 
المزارعيــن واتحــادات العامليــن وشــبكات المجتمــع المحلــي ومنتدياتــه التــي تعــزز المزيــد مــن اإلنتاجيــة والنمــو؛ 
ومــن ثــم تحقيــق األمــان االقتصــادي الــذي يــؤدي بــدوره إلــى التمكيــن، وينتــج عنــه تغذيــة جيــدة وتعليــم وصحــة 
جيــدة لألبنــاء باألســرة؛ ومــن ثــم اإلســهام فــي تحقيــق بعــض أهــداف التنميــة المســتدامة 2030 خاصــة الهــدف 
الثانــي )القضــاء علــى الجــوع(، والهــدف األول )القضــاء علــى الفقــر(، والثالــث )الصحــة الجيــدة(، والرابــع )التعليــم 

الجيــد(، والخامــس )المســاواة بيــن الجنســين(.
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أهمية الحيازة الزراعية للريفيات  

ــداف   ــن أه ــي( م ــن الغذائ ــق األم ــي )حتقي ــدف الثان ــار اهل ــة يف إط ــرات املقرتح ــة للمؤش ــة حتليل 9. رؤي
SDG التنميــة املســتدامة

ســوف يتــم عــرض المؤشــرات المقترحــة مــن أجــل رصــد المســاواة وتمكيــن المــرأة فــي إطــار الهــدف الثانــي، مــع محاولــة معرفــة 
نقــاط الضعــف والقــوة واســتخدامها كفــرص مســتقبلية عبــر التعــرض للغايــة، ثــم المؤشــرات التــي يتــم مــن خالهــا إعطــاء الصــورة 
اإلحصائيــة لكيفيــة القيــاس، ثــم عــرض نقــاط القــوة والضعــف لــكل غايــة مــن خــال تحليــل المؤشــرات الخاصــة بهــا )منظمــة المــرأة 

العربيــة، 2015).

9. رؤية حتليلة للمؤشرات املقرتحة يف إطار اهلدف الثاني )حتقيق األمن الغذائي( من أهداف  التنمية 
املستدامة
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ــع، والســيما الفقــراء والفئــات الضعيفــة بمــا  ــى الجــوع وضمــان حصــول الجمي ــم )1(: القضــاء عل ــة رق الغاي
فــي ذلــك الرّضــع، علــى مــا يكفيهــم مــن الغــذاء المأمــون والمغــّذي طــوال العــام بحلــول عــام 

.2030
ــة، بحلــول عــام 2030، بمــا فــي ذلــك تحقيــق  ــع أشــكال ســوء التغذي ــم )2(: وضــع نهايــة لجمي ــة رق الغاي
األهداف المّتفق عليها دوليًّا بشأن الهزال وتوقُّف النمو لدى األطفال دون سن الخامسة، 
ومعالجــة االحتياجــات التغذويــة للمراهقــات والنســاء الحوامــل والمرضعــات وكبــار الســن 

بحلــول عــام 2025.

 نقاط الضعفنقاط القوة

- وجود هدف ورؤية واضحة للعمل 
على تلك الغاية.

-  تحديد الفئات المستهدفة بكل 
وضوح )النساء الحوامل/ األطفال 

دون الخامسة / الرضع/ المرهقات/ 
كبار السن(.

الــرؤى  لبلــورة  الوطنيــة  الحــوارات   -
التحديــات. ومواجهــة 

- عــدم االســتقرار المكانــي، الــذي يــؤدي إلــى عــدم الوصــول إلــى 
الغــذاء لبعــض الفئــات الســكانية.  

- النقــص فــي اإلحصائيــات الزراعيــة للمــرأة العربيــة الريفيــة مــن 
للغــذاء. حيــث اإلنتــاج واالســتهاك ومــدى الوصــول 

- ضعف أساليب المتابعة والتقييـــــــم.

- اختاف المناطق الجغرافية من حيث التأثير في إنتاج الغذاء.

- الســعرات الحرارية وحدها ليســت مقياًســا متكامًا صالًحا إلعطاء 
مؤشــٍر مفيــٍد لصــورة الغــذاء الصحــي الكافــي؛ لذلــك البــد مــن قيــاس 

التنــوع الغذائي. 

- عائق الثقافات الغذائية ببعض الدول وصعوبة التغلب عليه.

- هنــاك فــوارق وتمييــز بيــن الرجــال والنســاء فــي األســرة الواحــدة 
بالريــف فــي الحصــول علــى الغــذاء، وصعوبــة قيــاس ذلــك لقلــة 

والبيانــات. المعلومــات 

- يؤثــر فقــر الــدم علــى نصــف مليــار امــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
إلــى نقــص الحديــد.  الــدم تعــود  وُيَقــدَّر أن نصــف حــاالت فقــر 
فــي ســن اإلنجــاب يعــد مؤشــًرا لنقــص  لــدى النســاء  الــدم  وفقــر 
المغذيــات الدقيقــة، ولكــن أوجــه القصــور فــي واحــد أو أكثــر مــن 
العناصــر الغذائيــة الدقيقــة شــائعة ومنتشــرة فــي بعــض المناطــق 

بســبب النظــام الغذائــي والفقــر، فكيــف يتــم عاجهــا؟

الغايــة رقــم )3(: مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة، والســيما النســاء وأفــراد 
الشــعوب األصليــة والمزارعيــن األســريين والرعــاة والصياديــن، مــن خــال ضمــان المســاواة 
والمعــارف  والمدخــات  األخــرى  اإلنتــاج  مــوارد  وعلــى  األراضــي  علــى  حصولهــم  فــي 
والخدمــات الماليــة، وتيســير إمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص 
الازمــة لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى فــرص عمــل غيــر زراعيــة بحلــول عــام 

م2030.



42

نقاط الضعفنقاط القوة

- التوثيــق الدولــي ألدوار النســاء بمراحــل 
خــال  مــن  الغذائــي  األمــن  تحقيــق 

الهــدف. هــذا  تحقيــق  إحصائيــات 

-  االنتقــاص مــن العمــل اإلنتاجــي للنســاء الريفيــات )فهنــاك فجــوة بيــن عمــل 
النســاء فــي المــزارع العائليــة وبيــن اإلحصائيــات الزراعيــة؛ حيــث إن إســهام 

النســاء يكــون فــي نطــاق العمــل غيــر المأجــور(.
بالــدول  للريفيــات   )E-Agriculture( غيــاب مفهــوم الزراعــة اإللكترونيــة  -

العربيــة، وهــى المســئولة عــن مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة.
-  غياب مفهوم التسويق اإللكتروني للريفيات بالدول العربية.

 األعراف والتقاليد المانعة لتوريث النساء الألرض الزراعية.
-  مؤشــر الفجــوة اإلنتاجيــة للمحصــول، وهــو مؤشــر  يتتبــع الثغــرات اإلنتاجيــة، 
المــوارد  إدارة  كفــاءة  عــن  تعبــر  التــي  المؤشــرات  مــع  يتزامــن  أن   ويجــب 

الطبيعيــة وذلــك لضمــان االســتدامة.

الغايــة رقــم )4(: ضمــان وجــود نظــم إنتــاج غذائــي مســتدامة، وتنفيــذ ممارســات زراعيــة متينــة تــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة 
والمحاصيــل، وتســاعد فــي الحفــاظ علــى النظــم اإليكولوجيــة، وتعــزز القــدرة علــى التكّيــف مــع تغيــر المنــاخ، وعلــى مواجهــة أحــوال 
ــن نوعيــة األراضــي والتربــة تدريجيًّــا بحلــول عــام  الطقــس المتطرفــة، وحــاالت الجفــاف والفيضانــات وغيرهــا مــن الكــوارث، وتحسِّ

.2030
الغايــة رقــم )5(: الحفــاظ علــى التنــوع الجينــي للبــذور والنباتــات المزروعــة والحيوانــات األليفــة ومــا يتصــل بهــا مــن األنــواع 
البريــة، وذلــك مــن خــال بنــوك البــذور والنباتــات المتنّوعــة التــي تُــدار إدارة ســليمة علــى األصعــدة الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة، 
نصــاف  وضمــان الوصــول إليهــا وتقاســم المنافــع الناشــئة مــن اســتخدام المــوارد الجينيــة ومــا يّتصــل بهــا مــن معــارف تقليديــة بعــدل واإ

علــى النحــو المتفــق عليــه دوليًّــا بحلــول عــام 2020.

نقاط الضعفنقاط القوة

- وجــود عــدد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات 
الدوليــة بشــأن الحفــاظ علــى التنــوع الجينى 
الوراثيــة  المــوارد  علــى  والحفــاظ  للبــذور 

وحقــوق المزارعيــن.
البيولوجــى  للتنــوع  الدوليــة  االتفاقيــة   -

.(CBD, 1992(
- اتفاقيــة إنشــاء المنظمــة العالميــة للملكيــة 

الفكريــة. 
- اتفاقية حماية األصناف النباتية الجديدة 

.(UPoV,1961(
- المعاهــدة الدوليــة بشــأن المــوارد الوراثيــة 

لألغذيــة والزراعــة )2001).

- نقص الوعي بالمعارف التقليدية للموارد الوراثية.
- اإلهدار المستمر للموارد الوراثية في ظل استبعاد  دور العمل التطوعي.

- غياب الوعي البيئي بالتغيرات المناخية. 
- نظام اإلرشاد الزراعي الخاص صعب التطبيق  في ظل ظاهرة تأنيث 

الفقر.
- نقص عدد المرشدات الزراعيات المتخصصات.

- عدم االستفادة من المخرجات البحثيــــــة.
- عدم تحديد القدرة على التكيف المناخي، سواء من الناحية المعيشية 

والزراعية.
- غياب تمكين البيئة أو حوكمة المخاطر من أجل الزراعة واألغذية والتغذية، 

أي الوقاية والتأهب والحد من اآلثار السلبية ببعض الدول العربية. 
مداد  - المؤشر ال يقيس فاعلية نظام اإلرشاد الزراعي من حيث االتصال واإ

المزارعين بالمعلومات الجديدة والمعرفة.
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10. املردود االجتماعي واالقتصادي لتحقيق املساواة بني اجلنسني بقطاع الزراعة

تحقيــق  فــي  فعــال  بشــكل  اإلســهام  المــرأة  تســتطيع  حينمــا 
التنميــة الريفيــة، فــإن هــذا يعنــى الوصــول إلــى جوهــر التمكيــن 

القائــم علــى المســاواة.   
وعندمــا يتــم تقليــل الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الزراعــة 
فســوف يتخلــص 100 مليــون شــخص مــن الجــوع؛ يتبــع ذلــك 
التقليــل مــن الفقــر المدقــع؛ حيــث ترتفــع المدخــرات بنســبة تبلــغ 
)35%(. فحينمــا تمتلــك النســاء األرض الزراعيــة؛ فــإن ذلــك 
يقلــل مــن احتماليــة تعرضهــن للعنــف المنزلــي بنســبة تصــل 
إلــى الُثُمــن؛ حيــث إنــه يــؤدي إلــى وصــول الريفيــات إلــى عتبــة 
األمــان االقتصــادي الــذي ينتــج عنــه االســتقرار االجتماعــي، 
والوصــول إلــى االهتمــام بصحــة المــرأة؛ األمــر الــذي ينعكــس 
إيجابيًّــا علــى أبنائهــا؛ ومــن ثــم يــؤدي إلــى زيــادة نســبة التحــاق 
الفتيــات بالمــدارس بنســبة تبلــغ )10%(؛ وبالتالــي المــرور 
بطريــق إدمــاج المــرأة فــي عمليــة صنــع القــرار )منظمــة المــرأة 

العربيــة،2015).

1.10. المرأة العربية الريفية والصحة الجيدة

تواجــه النســاء فــي المنطقــة العربيــة تحديــات صحيــة جمــة. ويعــد ضمــان الحيــاة الصحيــة وتحقيــق الرفاهيــة 
للجميــع أحــد أهــم عناصــر التنميــة المســتدامة؛ وعليــه فقــد اتخــذ العالــم خطــوات واســعة صــوب زيــادة العمــر 
المرتبطــة بوفيــات األطفــال  وخفــض حــاالت اإلصابــة ببعــض األمــراض العامــة القاتلــة  لألفــراد،  المتوقــع  
واألمهــات، كمــا تــم تحقيــق تقــدم جوهــري فــي زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي، 
وخفــض حــاالت اإلصابــة بالماريــا، والســل، وشــلل األطفــال، إضافــة إلــى الحــد مــن انتشــار فيــروس نقــص 

البشــرية/اإليدز. المناعــة 

إن أكبــر نســبة لوفيــات األمهــات علــى مســتوى الوطــن العربــي كانــت فــي الصومــال التــي ســجلت732  حالــة وفــاة  
وموريتانيــا التــي ســجلت 602 حالــة لــكل 100000 مولــود حــي، تليهــا اليمــن 385، وجــزر القمــر 335 حالــة 
لــكل 100000 مولــود حــي، ثــم دولــة الســودان حيــث ســجلت 311،  وجيبوتــى 229 حالــة لــكل100000  
مولود حي؛ بينما كان أقل مســتوى للمعدل في كل من الكويت 4 حاالت، واإلمارات 6 حاالت لكل100000 
مولــود حــي لعــام 2015. ويــدل انخفــاض نســبة وفيــات األمهــات فــي كل مــن الكويــت واإلمــارات عنهــا فــي 

الصومــال وموريتانيــا علــى التقــدم الصحــي، والرعايــة الصحيــة الســليمة لألمهــات، وزيــادة الوعــي.

وعــن معــدل المواليــد للمراهقــات الاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن 10 و44  ســنة، والاتــي تتــراوح أعمارهــن بيــن15  
و19ســنة لــكل 1000 ســيدة فــي تلــك الفئــة العمريــة، توضــح اإلحصائيــات أن معــدل المواليــد كان أعلــى معــدل 
فــي جــزر القمــر عــام2011 م؛ حيــث بلــغ 70 مولــوًدا لــكل1000 امــرأة، تليهــا اليمــن عــام 2012 بقيمــة67  
مولــوًدا لــكل 1000امــرأة، بينمــا كانــت أقــل قيمــة للمعــدل فــي الكويــت عــام2014، حيــث وصلــت إلــى 7,78 

مولــود لــكل1000 امــرأة )المــرأة وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المنطقــة العربيــة، 30:2017). 

وعــن ممارســة تشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث، فهــي مســتمّرة فــي بعــض البلــدان العربيــة. وتشــير التقديــرات 
إلــى أّن )98%( مــن الفتيــات والنســاء بيــن عمــر 15 و49 ســنة فــي الصومــال، و)87%( فــي مصــر تعّرضــن 
لتشــويه األعضــاء التناســلية لإلنــاث. وتســود هــذه الممارســة أيًضــا فــي جيبوتــي، والســودان، والعــراق، وموريتانيــا، 

واليمــن )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة، 2020:74).
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2.10. المرأة العربية الريفية والتعليم الجيد

إن تحقيــق التعليــم الجيــد والشــامل للجميــع يؤكــد علــى أن التعليــم هــو أحــد أكثــر الوســائل قــوة وثباتًــا لتحقيــق التنميــة المســتدامة. 
ويســعى هــذا الهــدف إلــى أن يكمــل جميــع البنــات والبنيــن التعليــم االبتدائــي والثانــوي. وقــد أحــرزت المنطقــة العربيــة تقدًمــا جيــًدا 
فيمــا يتعلــق بااللتحــاق بالمــدارس. وقــد أغلقــت الفجــوات بيــن الجنســين فــى مجــال التعليــم االبتدائــى مــع بلــوغ نســبة معــدالت 
قيــد االنــاث الــى الذكــور فــى المــدارس االبتدائيــة )94%( وفــى التعليــم الثانــوى تبلــغ نســبة قيــد االنــاث الــى الذكــور )%97( 
فــى المتوســط وفــي عــام 2013، كانــت النســبة اإلجماليــة اللتحــاق الفتيــات بالتعليــم العالــي فــي البلــدان العربيــة )%28.2(، 
وهــي أعلــى مــن نســبة التحــاق الفتيــان التــي بلغــت )26.8%(. وســجلت أعلــى معــدالت االلتحــاق بالتعليــم العالــي فــي عــام 
2014م فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث بلغــت )59.9%(، تليهــا البحريــن )56.5%( )تقريــر المــرأة والعمــل واالقتصــاد، 
2013:10( ويشــير )التقريــر العربــي للتنميــة المســتدامة،60:2020( إلــى أن معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة بيــن الشــباب  فــي 
المنطقــة العربيــة يبلــغ )90%) ، لكــّن نحــو ُخمــس البالغيــن ال يلمــون بالقــراءة والكتابــة. ويبلــغ معــّدل اإللمــام بالقــراءة والكتابــة 

بيــن الشــابات اإلنــاث )%88).

3.10. المرأة العربية الريفية والمساواة بين الجنسين

المســاواة بيــن الجنســين تعنــي أن تتســاوى المــرأة والرجــل فــي الحقــوق والفــرص واتخــاذ القــرارات، والقــدرة المتســاوية علــى التمتــع 
بالحقــوق اإلنســانية، والحصــول علــى المــوارد والمنافــع والســيطرة عليهــا بصــورة متســاوية، والحصــول علــى الفــرص المتســاوية فــي 
العمــل وفــي جميــع الجوانــب األخــرى لمــوارد الــرزق.  وتعــد المســاواة الجنســانية تدبيــًرا منطقيًّــا؛ فقــد أشــارت إحــدى الدراســات بتقريــر 
)المســاواة بيــن الجنســين فــي الزراعــة، 2009: 6) إلــى أن اإلنتاجيــة الزراعيــة فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء يمكــن أن ترتفــع بنســبة 
تبلــغ )20%( فــي حــال تمتــع النســاء بقــدرة متســاوية مــع الرجــال علــى الوصــول إلــى األراضــي والبــذور واألســمدة. وخلــص تقريــر 
للبنــك الدولــي إلــى أن الحــد مــن التفــاوت الجنــدري وتقليــل الفجــوة بيــن الرجــل والمــرأة يــؤدي إلــى انخفــاض معــدالت الوفيــات فــي 

لــى تحســن التغذيــة، وارتفــاع اإلنتاجيــة االقتصاديــة، وزيــادة ســرعة النمــو. صفــوف الرضــع واألطفــال، واإ

4.10. المساواة بين الجنسين، وثائق وقوانين

عنــد اســتعراض المواثيــق المراعيــة للمســاواة بيــن الجنســين التــي تناولــت النســاء، ومنهــا اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال 
التمييــز ضــد المــرأة )CEDAW( ومنهــاج عمــل بيجيــن، نجــد أن أغلــب الحكومــات العربيــة صدقــت عليهمــا أو وقعتهمــا، بينمــا 
تحفظــت مصــر بشــأن نــص المــادة رقــم )16( بشــأن مســاواة المــرأة بالرجــل فــي كافــة األمــور المتعلقــة بالــزواج وعاقــات األســرة 
أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه دون إخــال بمــا تكفلــه الشــريعة اإلســامية للزوجــة مــن حقــوق مقابلــة لحقــوق الــزوج وبمــا يحقــق 
التــوازن العــادل، أمــا الجزائــر فقــد تحفظــت علــى المــادة رقــم )2( والمــادة رقــم )15(، وأعلنــت أنهــا علــى اســتعداد للتطبيــق بشــرط 
عــدم تعارضهــا مــع أحــكام قانــون األســرة الجزائــري، وأمــا العــراق فقــد تحفظــت علــى المــادة رقــم )16( وعلــى الفقرتيــن )1( و)2( 
مــن المــادة رقــم )9( لضمــان عــدم التعــارض مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية )اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد 

المــرأة، 2010).

وتشــمل االتفاقيــة مكونــات الحوكمــة المراعيــة لاعتبــارات الخاصــة بالنــوع االجتماعــي، والمطلوبــة مــن الــدول األطــراف فــي 
االتفاقيــة المذكــورة )الســيداو(، والتــي تشــجع علــى وصــول صــوت المــرأة إلــى عمليــة صنــع القــرار مــن خــال المشــاركة المتســاوية 
نشــاء محاكــم  دمــاج مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي األنظمــة القانونيــة، واإ فــي العمليــة السياســية والخدمــة المدنيــة، واإ

ومؤسســات عامــة أخــرى لضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة مــن أشــكال التمييــز ضدهــا. 

وفــي عــام 2013، بــدأت منظمــة األغذيــة والزراعــة )FAO( فــي التعــاون مــع الصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة وبرنامــج 
األغذيــة العالمــي )WFP( وهيئــة األمــم المتحــدة للمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة لتقديــم الدعــم التقنــي فــي صياغــة التوصيــة 

العامــة رقــم )34) للجنــة المعنيــة بحقــوق المــرأة بشــأن حقــوق المــرأة )تقريــر تحقيــق أهدافنــا، 2017: 15).
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وعنــد التحــدث عــن المــرأة الريفيــة ضمــن تلــك المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة التــي تنــادى بالمســاواة بيــن الجنســين 
نجــد أن المــادة رقــم )14) مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة تنــص علــى إســهام  المــرأة 
نفــاذ حقــوق  الريفيــة فــي الحــد مــن الفقــر وتحقيــق األمــن الغذائــي والتغذيــة، وتدعــو الــدول األعضــاء إلــى احتــرام واإ

المــرأة الريفيــة مــن حيــث قدرتهــا علــى الحصــول علــى المــوارد اإلنتاجيــة والمشــاركة فــي عمليــات صنــع القــرار.

11. حتليل اسرتاتيجي للفرص والتحديات يف سبيل متكني الريفيات بقطاع الزراعة

ســوف يتــم عــرض تحليــل اســتراتيجي لنقــاط القــوة والضعــف، وكيــف يمكــن اســتخدامها للتغلــب علــى التحديــات 
والعقبــات التــي تواجــه تمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة، واســتخدام الفــرص المتاحــة؛ ومــن ثــم  اســتخاص آليــات 

ــم تمكيــن المــرأة الريفيــة وتحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة.  ُتدعِّ

• االســتفادة مــن خبــرة الريفيــات الفطريــة بالزراعــة، وصقلهــن بمــا هــو جديــد عبــر تنميــة قدراتهــن، واالتجــاه  نحــو 
إدخــال المفاهيــم الجديــدة بالزراعــة، حيــث )الزراعــة اإللكترونيــة( و)الحصــاد الجماعــي( مــن أجــل التغلــب علــى 

صعوبــات الحيــازات متناهيــة الصغــر.

• اســتخدام الرغبــة الحقيقــة للريفيــات فــي تحســين مســتوى معيشــتهن مــن خــال مصــادر جديــدة للدخــل بقطــاع 
الزراعــة عبــر إدخــال الصناعــات الغذائيــة مــن منتجــات الحقــول، وتوعيتهــن بكيفيــة التســويق اإللكترونــي لهــا 
عبــر التدريــب وتنميــة المهــارات؛ بمــا يــؤدي إلــى ارتفــاع المكانــة االجتماعيــة للريفيــات قبــل المكانــة االقتصاديــة، 
ويســهم فــي القضــاء علــى تحــدي النظــرة الدونيــة لمهنــة الزراعــة للريفيــات، وفــي نفــس الوقــت تتنــوع مصــادر 

الدخــل لهــن.

• صعوبــة الحصــول علــى القــروض االئتمانيــة؛ حيــث إن مــن أهــم شــروط منــح القــروض االئتمانيــة توافــر 
الضمانــات، مثــل امتــاك عقــار أو أرض زراعيــة؛ ومــن ثــم البــد مــن دعــم بعــض المنظمــات المســاندة لتمكيــن 
الريفيــات، والتــي تســعى إلــى إحــداث تنميــة ريفيــة حقيقيــة ، مثــل منظمــة األغذيــة والزراعــة ومنظمــة المــرأة 

العربيــة والمنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة وغيرهــا. 

• تطبيــق آليــات الحمايــة االجتماعيــة لتشــمل العامــات بالزراعــة؛ وبهــذا يتــم وضعهــن تحــت مظلــة قانــون العمــل؛ 
حيــث أشــارت التقاريــر إلــى عــدم اســتفادة العامــات بمهنــة الزراعــة مــن حمايــة قانــون العمــل ومزايــاه.

11. حتليل اسرتاتيجي للفرص والتحديات يف سبيل متكني الريفيات بقطاع الزراعة
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استخدام نقاط القوة للتغلب على التحديات من أجل تمكين الريفيات بقطاع الزراعة

Strengths       كيف يمكن استخدام نقاط القوة للتغلب نقاط القوة
على التحديات؟

ST(Stratigy( 
• األعــداد الكبيــرة مــن النســاء الاتــي يعملــن بقطــاع الزراعــة بالــدول العربيــة 

ــم. وعلــى مســتوى العال
• خبــرة الريفيــات الفطريــة بمهنــة الزراعــة؛ حيــث إنهــا مهنــة متوارثــة؛ لذلــك فــإن 

الريفيــات ُيجدنها.
• قطاع الزراعة هو المشغل األول للريفيات، وهو المصدر األول للدخل. 

• الرغبة الحقيقية للريفيات في تحسين مستوى معيشتهن.
• اعتبار تأنيث الزراعة من نقاط القوة.

ST )Strategy(     

• اســتخدام األعداد الكبيرة من الريفيات الاتي يعملن بمهنة الزراعة، واإلعداد 
والتدريــب الجيــد علــى الجديــد بمهنــة الزراعــة، حيــث إن الزراعــة صناعــة 
بيولوجيــة؛ ومــن ثــم يجــب إدخــال فكــر االســتفادة مــن المنتجــات العضويــة 
بالزراعــة،  الفطريــة  الريفيــات  خبــرة  مــن  االســتفادة  عبــر  الزراعــة  بقطــاع 
وصقلهــن بمــا هــو جديــد عبــر تنميــة قدراتهــن، واالتجــاه  نحــو إدخــال المفاهيــم 
الجديــدة بالزراعــة )الزراعــة اإللكترونيــة( و)الحصــاد الجماعــي( مــن أجــل 

التغلــب علــى صعوبــات الحيــازات متناهيــة الصغــر.

• اســتخدام الرغبــة الحقيقــة للريفيــات فــي تحســين مســتوى معيشــتهن مــن خــال 
مصــادر جديــدة للدخــل بقطــاع الزراعــة إلدخــال الصناعــات الغذائيــة مــن 
منتجــات الحقــول، وتوعيتهــن بكيفيــة التســويق اإللكترونــي لهــا عبــر التدريــب 
وتنميــة المهــارات؛ بمــا يــؤدي إلــى ارتفــاع المكانــة االجتماعيــة للريفيــات قبــل 
المكانــة االقتصاديــة، والقضــاء علــى تحــدى النظــرة الدونيــة لمهنــة الزراعــة 

للريفيــات، وفــي نفــس الوقــت تتنــوع مصــادر الدخــل لهــن.  

)Threats(  نقاط التحديات

للنســاء  الصغــر  متناهيــة  الحيــازات   •
لريفيــات. ا

• عدم امتاك صك الحيازة الزراعية.
• النظرة الدونية لمهنة الزراعة للريفيات.

للريفيــات  الدخــل  مصــادر  تنــوع  عــدم   •
فقــط. الزراعــة  مهنــة  علــى  واالعتمــاد 

• تعــدد األعبــاء الزراعيــة للريفيــات دون 
إعطائهــن الوكالــة، بمعنــى القــدرة علــى 
حريــة  علــى  والقــدرة  القــرار،  اتخــاذ 
التصــرف فــي المنتج...........وغيــر 

ذلــك.
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  تقليل نقاط الضعف عبر استخدام أوجه الفرص

)Weaknesses( كيف يمكن تقليل نقاط نقاط الضعف
الضعف عبر استخدام 

أوجه الفرص؟

WO (Strategy( 

• انخفاض مستوى التعليم للريفيات.
• انخفاض مستوى الصحة للريفيات.

• المجهود البدني للعمل بالحقل.
• زيادة عدد ساعات العمل.

• عدم القدرة على الوصول للمعلومة الزراعية.
• بعض الرواسب الثقافية المجتمعية. 

• عدم القدرة على الدخول والفوز بمجال التسويق.
• انخفاض األجور للعمالة النسائية بالزراعة.
• البطالة اإلجبارية للعمالة النسائية بالزراعة.

• عدم القدرة على الحصول على اإلرث.
• عــدم القــدرة علــى االنضمــام للنقابــات الزراعيــة بوصفهــا امــرأة تعمــل بمهنــة 

الزراعة.
• الهيمنة الذكورية في مرحلة بيع المحصول.

WO )Strategy(

أثبتــت  حيــث   ،2030 أهــداف  بتحقيــق  الدولــي  االهتمــام  مــن  االســتفادة   •
الريفيــات أنهــن مفتــاح تحقيــق الكثيــر مــن غايــات أهــداف 2030؛ لذلــك البــد 
مــن وضــع آليــات تنفيذيــة مــن خــال السياســات التــي تعمــل علــى ســن قوانيــن 
تحــدد القيمــة الماديــة للعامــات بأجــر يومــي بقطــاع الزراعــة، وتحديــد عــدد 
محــدد مــن ســاعات العمــل بمعنــى تطبيــق آليــات الحمايــة االجتماعيــة؛ وبهــذا 
يتــم وضعهــا تحــت مظلــة قانــون العمــل، حيــث أشــارت التقاريــر إلــى عــدم 

ــاه. اســتفادة العامــات بمهنــة الزراعــة مــن حمايــة قانــون العمــل ومزاي
• االهتمــام بوضــع مظلــة للتأميــن الصحــي للعامــات بقطــاع الزراعــة؛ حيــث 
إن الزراعــة تمثــل إحــدى المهــن الثــاث التــي تنطــوى علــى أكبــر قــدر مــن 
الخطــورة إلــى جانــب البنــاء والتعديــن. ورغــم الطبيعــة الخطــرة للعمــل الزراعــي، 
إال أنــه تــم اســتثناؤه مــن اللوائــح المتعلقــة بالســامة والصحــة المهنيــة للعامليــن 

بــه. 
• االســتفادة مــن أنشــطة ودعــم المنظمــات التــي تســعى إلــى تمكيــن الريفيــات عبــر 

إدخالهن معبر التســويق اإللكتروني أو إنشــاء المعارض التســويقة لهن.
• التمكيــن الحقيقــي للريفيــات يجعلهــن قــادرات علــى التحكــم فيمــا ينتجــن؛ ومــن 
ثــم يقضــي علــى الهيمنــة الذكوريــة علــى حياتهــن وقراراتهــن. البــد مــن إدخــال 
الرجــال فــي برامــج التمكيــن للنســاء؛ ألن الرجــل هــو مصــدر للفعــل ورد الفعــل 
تجــاه المــرأة لكونــه المتحكــم فــي إعطائهــا اإلرث والمتحكــم فــي منحهــا جــزًءا 
مــن الهيمنــة االقتصاديــة علــى المــوارد؛ لهــذا البــد مــن دمجــه ببرامــج الوعــي 

المجتمعــي بــأدوار ومســئوليات الريفيــات.

نقاط الفرص 
)Opportunities(

بتحقيق  الدولي  االهتمام   •
أهداف التنمية المستدامة 
وخـــاصـــــــــــــــــــــــة  2030م، 
المرتبط   )5( رقم  الهدف 
من  كثير  مع  والمتقاطع 

األهداف األخرى.
منظمات  عدة  وجود   •
مثــــــل مـــنــــظــــمــــة األغــذية 
المرأة  ومنظمة  والزراعة، 
العربية، والمنظمة العربية 
للتنمية الزراعية، ووزارات 
الزراعـــــــــــــة  والضـــــــــــــــمان 
تهتم  حيث  االجتماعي، 
للريفيات  التمكين  بتحقيق 

بقطاع الزراعة.

 المصدر: الباحثة



48

12. اخلطة التنفيذية السرتاتيجية متكني الريفيات بقطاع الزراعة )دمج النوع االجتماعي(

)المخرجات – المدخات – التحديات –  الجهات المسئولة عن التنفيذ - تحديد الجانب الزمني للخطة(

وسائل  التحقق من مؤشرات قياس الهدفالمستخلص العام
إنجاز األهداف

التحديات

الهدف العام
تحقيــق المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع 
المعيشــة  مســتوى  لرفــع  ضــرورة  الزراعــة 
واالجتماعــي  الوضعاالقتصــادي  وتعزيــز 
أهــداف  تحقيــق  بهــدف  وذلــك  للريفيــات، 

2030م. المســتدامة  التنميــة 

ارتفاع قيمة المؤشرات االقتصادية 
واالجتماعيــة المتمثلــة فــي ارتفــاع 
مســتوى الدخــل،  وانخفــاض نســبة 
الفقــر للنســاء المســتهدفات،وارتفاع 
المؤشــرات الصحية، وارتفاع نســبة 
التعليــم بيــن أطفــال أســر النســاء، 
وارتفــاع نســبة األصــول المملوكــة  
ســوء  مؤشــر  وانخفــاض  للنســاء، 

التغذيــة للنســاء واألطفــال.  

البيانات من خال 
إجراء مسوح أو 

تقارير.

- تغير بعض 
العادات والتقاليد 

المترسخة. 
- األمية.

- نقص المهارات.
- صعوبات التسويق.
- صعوبة الحصول 

على اإلرث.

المخرجات:                                  
1. تمكيــن المــرأة  بقطــاع الزراعــة  يحقــق 

األمــن الغذائــي والقضــاء علــى الجــوع. 
2. محاولــة التغلــب علــى آثــار تأنيــث الفقــر 

علــى المــرأة وأســرتها. 
أهــداف  بعــض  تحقيــق  فــي  اإلســهام   .3
التنميــة المســتدامة 2030، الهــدف الثالــث 

والخامــس. والرابــع 

األنشطة:
الريفيــات  لتمكيــن  التأييــد  اســتقطاب   .1

والمــرأة.  الرجــل  بيــن  والمســاواة 
آليات التنفيذ: 

1.1: إدراج سياســية المســاواة بيــن الرجــل 
والمــرأة بالسياســات الزراعيــة بجميــع البنــود  
وأن  شــريكات،  الريفيــات  أن  باعتبــار 

كبيــرة. اإلنتاجيــة  إســهاماتهن 
2.1: التوعيــة المجتمعيــة بمــردود المســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة وتمكيــن 
الريفيــات مــن خــال المطبوعــات واإلعــام 

والنــدوات المتخصصــة.
3.1: زيــادة المبــادرات المشــتركة مــن قبــل 
بالزراعــة  المعنيــة  والــوزارات  المنظمــات 
بيــن  المســاواة  أنشــطة  دعــم  حــول  والمــرأة 

الريفيــات.  وتمكيــن  الجنســين 

12. اخلطة التنفيذية السرتاتيجية متكني الريفيات بقطاع الزراعة )دمج النوع االجتماعي(
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وسائل  التحقق مؤشرات قياس الهدفالمستخلص العام
من إنجاز 
األهداف

التحديات

2:  تعزيز وصول النساء إلى األراضي:
آليات التنفيذ:

صاح السياسات.  1.2: الدعم القانوني واإ
2.2: حمات التوعية بحقوق المرأة.

3.2: رفــع مســتوى التمكيــن االقتصــادي للريفيــات 
مــن خــال تمويــل ُيدعــم حصولهــن علــى األراضي 

الزراعية.
4.2: توفيــر وصــول الفتيــات والنســاء المتســاوي 
مــع الرجــال إلــى  جميــع قنــوات العمــل والتدريــب؛ 
المهــارات  مســتوى  ورفــع  الدخــل  تنــوع  وبالتالــي 
عبــر التناغــم المؤسســي بيــن الــوزارات والمنظمــات 

لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

يشمل  قانوني  إطار   .1
دخالهن  العامات بالزراعة واإ
تحت مظلة الحماية القانونية 

للعامات.
رصــد  وحــدة  إنشــاء   .2
مشــكات العامــات بالزراعــة 
العربيــة  المــرأة  بمنظمــة 
تلــك  احتياجــات  لمتابعــة 
واإلســهام  ومشــكاتها  الفئــة 
الحمايــة  آليــات  تنفيــذ  فــي 

لهــن. االجتماعيــة 

3-توفير ظروف عمل الئقة للريفيات بقطاع 
الزراعة: 

آليات التنفيذ:
3.1: توســيع  نطاق الحماية االجتماعية للعمالة 
مظلــة  تحــت  دخولهــن  عبــر  بالزراعــة  النســائية 

التأميــن الصحــي للعامليــن بقطــاع الزراعــة.
لشــمولهن  قانونــي  إطــار  اعتمــاد  ســرعة   :3.2
ضمــن نطــاق الفئــات المســتفيدة مــن حمايــة قانــون 
العمــل؛ حيــث تــم اســتثناء العامــات بالزراعــة مــن 
مزايــا قانــون العمــل؛ ومــن ثــم فهنــاك رغبــة ملحــة 
فــي تطبيــق آليــات الحمايــة االجتماعيــة الخاصــة 
بتحســين المكانــة االجتماعيــة واالرتقــاء بالجانــب 

اإلنســاني للعامــات بالزراعــة مــن حيــث:
• وضع حد أدنى لألجور، وتوفير معاشات 	

صابــات العمــل للنســاء العامــات  كريمــة للبطالــة واإ
بالزراعــة بأجــر.

• رصــد مشــكات العمالــة النســائية الريفيــة 	
مــن  للتمكــن  ومعالجتهــا؛  الزراعــي   باإلنتــاج 
علــى  للحفــاظ  رقابــي  دور  تشــكيل  فــي  اإلســهام 

بالزراعــة. العامــات  حقــوق 

4.الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات:
آليات التنفيذ:

أواًل  للريفيــات  القــدرات  بنــاء  أنشــطة   :4.1
. هيلهــن لتأ

4.2: الوصــول المتســاوي واالســتفادة المتســاوية 
مــن التدريــب.

4.3:  توفير تكنولوجيا  تراعي العدالة 
الجنسانية.
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الجهات المسئولة عن تنفيذ األنشطة )2025-2020(

عن تنفيذ سياسات وآليات وأنشطة تحقيق التمكين والمساواة بين الرجل الجهة المسئولة
والمرأة 

اســتمرارية الدعــم للمــرأة العربيــة الريفيــة عبــر إدماجهــا تحــت مظلــة الحمايــة القيادات السياسية1  •
االجتماعيــة بكافــة آلياتهــا؛ وذلــك بهــدف تحقيــق المكانــة العادلــة للمــرأة  واالرتقــاء 

بالجانــب اإلنســاني لهــا.
إطار تشريعي لتفعيل وصولهن لإلرث من األرض الزراعية.  •

إطــار تشــريعي لضمهــن تحــت مظلــة قانــون العمــل؛ ومــن ثــم االرتقــاء بالمكانــة   •
االجتماعيــة قبــل االقتصاديــة للريفيــات العامــات بقطــاع الزراعــة.

تشريع قوانين لضمان تمكين المرأة الريفية.  •

منظمة األغذية 2
والزراعة + منظمة 

المرأة العربية+
وزارة اإلعام+
+ وزارة الزراعة

نشــر ثقافــة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بقطــاع الزراعــة كمعبــر لتحقيــق األمــن   •
الغذائــي علــى أرض الواقــع بيــن الريفييــن وفــي أوســاط متخــذي القــرار.

•  المساعدة في إجراء التسويق اإللكتروني. 
والمعلومــات  والتدريــب،  الزراعــي،  اإلنتــاج  لمدخــات  المتســاوي  الوصــول   •

لتســويقية. ا
سهولة الوصول إلى المعلومة الزراعية عبر اإلرشاد الرقمي.   •

بناء القدرات والمهارات للنساء والرجال على حد سواء فيما يتعلق بالتسويق.   •
فقــر  علــى  والقضــاء  للريفيــات،  التدريــب  مــن  الفعليــة  االحتياجــات  مراعــاة   •

المهــارات. 
مســاندة النســاء فــي معرفــة حقوقهــن والوصــول إلــى المــوارد اإلنتاجيــة والماديــة   •

والطبيعيــة.

 وزارة االتصاالت 3
+وزارة الزراعة 
+منظمة المرأة 

العربية

• إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالنوع االجتماعي لتوضيح إسهام النساء العامات 
بقطاع الزراعة.

• تدريبب الريفيات على كيفية االستفادة من وسائل الزراعة اإللكترونية.
• إنشاء وحدة لرصد مشكات الريفيات العامات بالزراعة.

• توفير تكنولوجيا بقطاع الزراعة تراعى العدالة الجنسانية وليس مجرد المساواة.
• رصــد مشــكات العمالــة النســائية الريفيــة الخاصــة باإلنتــاج الزراعــي ومعالجتهــا 
للتمكــن مــن اإلســهام فــي تشــكيل دور رقابــي للحفــاظ علــى حقــوق العامــات 

بالزراعــة.

4
وزراة البيئة +وزارة 

الزراعة

• دمــج الريفيــات فــي آليــات تنفيــذ اســتراتيجة الحفــاظ علــى المــوارد البيئيــة باعتبــار 
أن الريفيــات يتعاملــن تعامــًا مباشــًرا مــع المــوارد الطبيعيــة.

• المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي الوصــول إلــى التدريــب علــى كل مــا هــو جديــد 
واالســتفادة منــه، مــن حيــث التعامــل الرشــيد لحفــظ المــوارد الطبيعيــة وصيانتهــا.
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فــى ضــوء الحقائــق والمعطيــات الســابقة ُيقتــرح وضــع عــدة آليــات فــي عــدة مجــاالت مختلفــة مــن شــأنها تحقيــق 
المســاواة بيــن الجنســين بقطــاع الزراعــة، وتمكيــن الريفيــات؛ وذلــك بهــدف تحقيــق غايــات العديــد مــن أهــداف 

التنميــة المســتدامة.

المجال القانوني والتشريعي
• توعيــة المــرأة الريفيــة بحقوقهــا االقتصاديــة واالجتماعيــة، مثــل حقهــا فــي تملــك األراضــي الزراعيــة/ حــق اإلرث 
فــي األراضــي الزراعيــة، وتفعيــل بعــض القوانيــن المســاندة للمــرأة الريفيــة العاملــة بالزراعــة، باإلضافــة إلــى 
ضمهــا تحــت مظلــة عــدة قوانيــن لحمايتهــا، وعلــى رأس تلــك القوانيــن قانــون العمــل، والــذي اســتثنى العامليــن 

بالزراعــة رجــااًل ونســاًء مــن حمايــة قانــون العمــل.
• إصاح السياســات: ويقصد بها كافة السياســات المقترح تعديلها أو اســتحداثها لتهيئة البيئة المناســبة لتحقيق 
أهــداف التنميــة الزراعيــة بمشــاركة كاملــة للمــرأة فــي جميــع المراحــل. كمــا أن كًا مــن هــذه السياســات يلزمهــا 
بالضــرورة أســاس رســمي ذو طابــع تشــريعي، يتــم بموجبــه إلــزام الفئــات المســتهدفة مــن السياســة بإجــراءات 
تنفيذهــا. وتتعــدد مســتويات هــذه المرجعيــة الرســمية التشــريعية بــدًءا مــن إصــدار القــرارات الوزاريــة، ووصــواًل 

إلــى إصــدار القوانيــن والتشــريعات.

المجال الزراعي
•  العمــل علــى رفــع مســتوى أداء المــرأة فــي العمــل الزراعــي، وذلــك بتزويدهــا بالمعلومــات الفنيــة الازمــة مــن 
دخــال المفاهيــم الجديــدة للزراعــة اإللكترونيــة إلــى  خــال إقامــة الــدورات التدريبيــة واإلرشــادية المتخصصــة، واإ

المجتمــع عبــر وســائل االتصــاالت؛ ومــن ثــم الوصــول المتســاوي للمعلومــة.
•  إدخــال آليــة امتــاك األرض الزراعيــة للريفيــات مــن خــال دعــم بعــض المنظمــات والمؤسســات الداعمــة 
لتمكيــن الريفيــات بقطــاع الزراعــة ومســاندتها؛ ومــن ثــم الخــروج عــن دائــرة فكــر المشــروعات الصغيــرة، المتمثلــة 
فــي الصناعــات الغذائيــة والتطريــز والصناعــات اليدويــة، إلــى مفهــوم تنمــوي أعمــق ُيحــدث تغييــرات جذريــة مــن 
ــا ذا  ــا اقتصاديًّ شــأنها تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين مــن حيــث امتــاك األرض الزراعيــة، والتــي تشــكل أماًن

مــردود بعيــد المــدى بالجانــب الزراعــي واالجتماعــي والبيئــي.
• الوصــول المتســاوي للمــوارد اإلنتاجيــة المختلفــة مــن بــذور وأســمدة وتقــاٍو، وتمكيــن النســاء مــن الوصــول إلــى 
ــا نظــًرا لعــدم حيازتهــن لــألرض الزراعيــة، والتــي ُتعــد  الدعــم علــى تلــك المــوارد، وهــو األمــر الــذي ُيعــد صعًب

شــرًطا أساســيًّا للحصــول علــى الدعــم.
تدريــب مرشــدات زراعيــات مــن العنصــر النســائي وتأهيلهــن لضمــان ســهولة وصــول المعلومــة؛ ومــن ثــم إمكانيــة 

التغلــب علــى حاجــز الجانــب الثقافــي الــذي يعــوق وصــول المعلومــة للنســاء. 
دخال مفهوم التسويق اإللكتروني وثقافته. • دعم المرأة وتدريبها على تسويق إنتاجها الزراعي، واإ

دارة المشــروعات اإلنتاجيــة الصغيــرة والمتوســطة  للصناعــات الغذائيــة  • تشــجيع المــرأة وتدريبهــا علــى تأســيس واإ
بهــدف تنويــع قاعــدة الدخــل.

• التوجه نحو اإلرشاد البيئي بهدف حماية البيئة من التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
• رفــع مســتوى الوعــي البيئــي للمــرأة مــن خــال إدمــاج مفاهيــم هــذا الوعــي بالبرامــج اإلرشــادية، مثــل مفاهيــم 
الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة وكيفيــة صيانتهــا، واســتخدام خبــرة الريفيــات فــي الحفــاظ علــى المــوارد الوراثيــة 

النباتيــة والحيوانيــة عبــر المعــارف التراثيــة.
نشــاء  • العمــل علــى إدمــاج المــرأة الريفيــة لتســهم فــي المشــروعات التنمويــة الهادفــة إلــى مكافحــة التصحــر واإ

الحــزام األخضــر والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي.

التوصيات
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المجال االجتماعي
• تطبيــق آليــات المســاواة بيــن الجنســين فــي الحقــوق والخدمــات الزراعيــة بالسياســات الزراعيــة بكافــة المراحــل لتحقيــق األمــن 

الغذائــي. 
• عــدم االعتمــاد الكلــي علــى اإلعانــات وشــبكات األمــان االجتماعــي فــي مكافحــة الفقــر وتحقيــق األمــن الغذائــي، واالعتمــاد علــى 
إحــداث التغيــر الجــذرى فــي عاقــات القــوة بيــن الرجــال والنســاء بقطــاع الزراعــة؛ ممــا يمنــع إهــدار المــوارد الطبيعيــة بوصفهــا 
ملكيــة عامــة، ويمنــع العنــف ضــد النســاء؛ وذلــك لرفــع قدراتهــن الماليــة عبــر زيــادة اإلنتاجيــة، ويمنــع الــزواج المبكــر للفتيــات 
باألســرة، ويمنــع عمالــة األطفــال، ويمنــع التمييــز الغذائــي بيــن األطفــال مــن الذكــور  واإلنــاث، ويمنــع العنــف الصحــي ضــد 
النســاء، والمتمثــل فــي اإلجبــار علــى تكــرار اإلنجــاب للحصــول علــى مولــود ذكــر، وعــدم القــدرة علــى اســتخدام وســيلة لتنظيــم 

األســرة، ويمنــع كذلــك تســرب الفتيــات مــن التعليــم االبتدائــي. 
• الفقــر مــرض اجتماعــي آثــاره ملموســة اقتصاديًّــا، ويســتمر فــي ســحق عظــام الريفيــات وتوريــث الفقــر عبــر األجيــال، حيــث فقــر 
القــدرات والمهــارات وخاصــة عنــد النســاء؛ لهــذا يجــب االهتمــام بتنميــة كل مــن الرجــال والنســاء الريفييــن وتدريبهــم ورفــع قدراتهــم 

وفًقــا للعدالــة الجنســانية، بحيــث ينصــب االهتمــام علــى  القضــاء علــى  الفقــر الفكــري أواًل.
• االرتقــاء بالمكانــة االجتماعيــة للعامــات بقطــاع الزراعــة حيــث النظــرة الدونيــة لهــن، مــن خــال تكليــل الجهــود المبذولــة لهــن 

وتوضيحهــا عبــر اللقــاءات العلميــة ووســائل اإلعــام. 

المجال المؤسسي
• اإلصــاح المؤسســي: وتضــم هــذه المجموعــة إجــراءات اإلصــاح المؤسســي وجهــوده، ســواء كانــت المؤسســات المقصــودة 
متمثلــة فــي األجهــزة الحكوميــة ومؤسســاتها أو كانــت مؤسســات للقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. ويســتلزم األمــر إحــداث 
تعديــات مهمــة فــي هــذه المؤسســات، أو فــي اختصاصاتهــا، أو فــي قدراتهــا التنفيذيــة؛ وذلــك كضــرورة للوفــاء باحتياجــات 
المــرأة الريفيــة مــن المدخــات العينيــة والماديــة، األمــر الــذي يســهم فــي خلــق نــوع مــن التــوازن فــي عاقــات القــوة علــى نطــاق 

األســرة والعمــل.

مجال اتخاذ القرار
• تدريب النساء على مهارات القيادة وتعزيز دورهن في القرى.

• زيــادة مشــاركة النســاء فــي التعاونيــات الزراعيــة والنســائية، وزيــادة مشــاركتهن بصــورة أكبــر فــي النقابــات الزراعيــة والجمعيــات، 
وتقديــم خدمــات فعليــة لهــن.

• تدريب الرجال على كيفية جعل النساء ذوات صوت وقرار فيما يخص العمل الزراعي.

المجال االقتصادي
• تدريب النساء على كيفية االستفادة من رأس المال االجتماعي وتحويلة إلى رأس مال نقدي. 

• االســتفادة مــن جمعيــات المجتمــع المدنــي والمنظمــات والمؤسســات المتخصصــة فــي تنميــة قــدرات الرجــال والنســاء علــى مهــارات 
كيفيــة االســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة المتاحــة )قريــة واحــدة منتــج واحــد(؛ ومــن ثــم تقليــل الهــدر والفاقــد.

مجال اإلحصاء
• الحصــول علــى بيانــات كميــة وكيفيــة فيمــا يتعلــق بالنــوع االجتماعــي علــى مســتوى األســرة مــن شــأنها رســم صــورة توضــح 

ديناميــات األســرة وعاقــات القــوة؛ وبالتالــي فهــم التمييــز الغذائــي علــى مســتوى األســرة.
• إنشــاء وحــدة خاصــة برصــد أعمــال العمالــة النســائية الزراعيــة ومشــكاتها كنــوع مــن تكليــل جهودهــا، ومتابعــة لــكل مــا يســتجد 

مــن مشــكات اجتماعيــة واقتصاديــة تتعلــق بهــا.
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