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 املستخلص

وهو العام املحدد الذى تنتهى فية مهلة تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، نجد أن املنطقة العربية  2015عام  بنهاية

 نحو 
ً
، وهو ما يشكل قد أحرزت تقدما

ً
تحديات ما بعد عام تحقيق بعض األهداف إال أن هذا التقدم لم يأت متوزانا

والتى تتمثل فى األهداف والغايات التى لم يتم التمكن من تحقيقها بالقدر املرغوب بة، وتشمل إنخفاض  2015

االستدامة البيئية حيث تحقيقها وتعزيز املساواة بين الجنسين ، وكفالة وتحقيق االمن الغذائى ، معدالت الفقر، 

 يعد معبر للوصول للتنمية املستدامة.

ومن معوقات إحداث التنمية املستدامة الزيادة السكانية املرتفعة وإرتفاع معدالت البطالة والفقر، وزيادة الطلب 

مجملها إلى إنخفاض  فى إطار التغيرات املناخية، والتى أدت فىالطبيعية فى املوارد  على الغذاء والنقص والتدهور 

ظاهرة أبرزها  ثم ظهور العديد من املشكالت باملجتمع عامة وبالريف خاصةاملستوى املعيش ى للسكان الريفين ، ومن 

  تأنيث الفقر.

حيث أصبح الفقر ظاهرة يغلب عليها الطابع النسائى وهوما يسمى بظاهرة تأنيث الفقر سواء تم تعريف الفقر بداللة 

صرف أوبداللة فقر القدرة على إكتساب املهارات وإستغالل الفرص وعلية فالفقر البشرى يغلب الدخل املتاح لل

علية الطابع النسائى وفقا ألبعاد مقياس التنمية البشرية الثالثة الصحة والدخل والتعليم وهو ما يسمى بالفقر 

 متعدد األبعاد

 إلنخ 
ً
فاض اإلنتاجية الفدانية وإنخفاض نصيب الفرد من ومن أخطر أثار الفقر عدم تحقيق األمن الغذائى نظرا

املساحة املزروعة ، حيث يعتمد قطاع عريض من السكان الريفيين علي الزراعة كمصدر وحيد للحصول علي 

الدخل حيث يعملون كمالك أومستاجرين لألرض الزراعية،  وفي الوقت الذي ينظر فيه إلي الفقر علي أنه ظاهرة 

 ن توفر مرتكزات إحداث التنمية املستدامة إذا أمكن زيادة اإلنتاجية وتحقيق االمن الغذائىريفية يمكن للزراعة أ

 .  عبر التمكين الزراعى للمرأة الريفية العربية 

ة الريفية العربية تقوم بالعديد من االدوار فى تحقيق االمن الغذائى وتقليل الجوع لهذا البد من إدماجها أن املر أ وبما

عبر توفير آليات الزراعة االليكترونية وبرامج  2030يق الهدف الثانى من أهداف التنمية املستدامة تحقغايات فى 

مقومات والذى يشكل  واالمان االقتصادى للنساءاالصحاح البيئى وتحسين الصحة النفاسية وتقليل الفقر والجوع 

التتويج وبنفس الوقت ى وهو االمن الغذائى  ومن ثم تحقيق الهدف االسم، ة الريفية العربيةأالتمكين الزراعى للمر 

   .نجاز أسمى االهداف للبشريةسهاماتها إل إعبر توضيح العربية الكادحه  ألعمال املرأة الريفية
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 تمهيد:

بما أن الهدف العام للتنمية الشاملة  يتمثل في تحقيق مستوى معيشة أفضل للسكان ومحاولة القضاء             

ن التنمية تتطلب أقص ى مشاركة أفلهذا  ،وذلك لتحقيق العدالة اإلجتماعية بين األفراد ر على البطالة والفق

، ولن تؤتى التنمية ثمارها مالم تشارك املرأة  ممكنة من قبل املرأة على قدم املساواة مع الرجل فى املجتمع

ال وإقتصادية عد قوة إجتماعية بالفاعلية املطلوبة و تمكينها من املساهمة واإلشتراك في تنمية املجتمع حيث ت

 يستهان بها. 

فإن اإلستثمار  قدم اإلقتصادي على املدى البعيدوإذا كان اإلستثمار فى رأس املال البشرى هو مفتاح الت            

يحقق أعلى عائد إجتماعي وإقتصادي ومن ثم تحقيق اإلستثمار األمثل  فيما يخص املرأة حيث قيامها بعدة أدوار 

 .2030هداف التنمية املستدامة أوتحقيق  رد البشرية مما يؤدى إلى دفع عجلة التنميةللموا

 : ورقة العمل تناول توسوف 

 ،  حقائق وأرقام :   النساء العامالت بقطاع الزراعة بالوطن العربىأوال: 

 :
ً
 عبر النقاط التالية : 2030التعريف بالهدف الثانى من أهداف التنمية املستدامة ثانيا

 معوقات التنمية الزراعية العربية -

 األمن الغذائى العربى -

 الفقر وتحقيق االمن الغذائى تأنيث -

 الفقر وأثارة على املرأة الريفية العربية     -

 للمرأة الريفية العربية التمكين الزراعى  -

 

 :
ً
 ، 2030تنمية املستدامة  هداف الأ التحديات التى تقابل املرأة الريفية العربية  وكيفية مواجهاتها فى إطارثالثا

 
ً
هداف من أالثانى هدف لنجاز اإفى تساعد على متابعة التقدم املحرز التى ملؤشرات اقترح رؤية تحليلة مل:  رابعا

 .2030املستدامةالتنمية 
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   :
ً
 حقائق وأرقام:بالوطن العربى  النساء العامالت بقطاع الزراعةاوال

بياااة األنشاااطة الزراعياااة كماااا تسااااهم فاااى كثيااار مااان األنشاااطة اإلنتاجياااة التاااى تاااتم فاااى غال العربياااةالريفياااة  تشاااارك املااارأة

إلاااى قيامهاااا بتساااويق بعاااض املنتجاااات إضاااافة ، وتنفياااذ أنشاااطة ومشاااروعات إنتاجياااة صاااغيرة،  وخارجاااة داخااال امل ااا ل 

وعلااااى  مشاااااركتها فااااى صااااناعة العديااااد ماااان القاااارارات الزراعيااااة التااااى لهااااا إنعكاسااااات هامااااة علااااى الزراعااااة و الزراعيااااة  

 اإلنتاج.

 فاااى مجاااال التنشااا ة اإلجتماعياااة ألبنا هاااا، وتسااااهم بشاااكل 
ً
 رئيسااايا

ً
أماااا فاااى املجاااال األسااارى فااااملرأة الريفياااة تلعاااب دورا

األسااارة، أساسااا ى فاااى تشاااكيل نظااام القااايم ألجياااال املساااتقبلب حياااث تغااارس القااايم املرتبطاااة بالعمااال، واإلنتااااج، وببنااااء 

 اس ى فى رعاية، وتغذية األسرة، وإدارة ش ون امل  ل، وتدبير إقتصادياته.وبخدمة املجتمع، هذا بجانب دورها األس

علاااى البي اااة، وعلاااى صااايانة مواردهاااا، واملحافظاااة عليهاااا  بحكااام الصااالة  لهاااا تاااأثير كبيااار العربياااة كماااا أن املااارأة الريفياااة

  ،البي ة الطبيعية  الوثيقة بين األنشطة اليومية التى تقوم بها املرأة الريفية وإرتباطها املباشر باملوارد

وهاااو ماااا تو اااحة  وتعتبااار املااارأة الريفياااة شاااريك أساسااا ى فاااى التنمياااة، وبااادويها اليمكااان أن تتحقاااق التنمياااة أو تساااتديم 

نسااااابة النسااااااء العاااااامالت فاااااى قطااااااع الزراعاااااة تختلاااااف مااااان دولاااااة الاااااى أخااااارى فتبلااااا  نسااااابة النسااااااء  حياااااثاإلحصااااااءات 

 العااااااامالت فااااااى الزراعااااااة وهاااااان
ً
اإلناااااااث الالتااااااى يعملاااااان أورسااااااعين للعماااااال فااااااى الزراعااااااة أوصاااااايد  الناشااااااطات إقتصاااااااديا

 39.3إلاااى  % لتصااال32.9فاااى الجزائااار  2010كنسااابة م وياااة مااان مجماااوع العاااامالت لعاااام  الحيواناااات أو صااايد األساااماك

% 24.6%   وبتاااااونس تصااااال النسااااابة إلاااااى 65.1فاااااى ليبياااااا  وتبلااااا  فاااااى الساااااودان  8.6فاااااى دولاااااة املغااااارب  و 49.1 بمصااااار ، و

%) تقريار 1.8فى اليمن  وفى اململكاة العربياة الساعودية تصال النسابة  61.9% وتبل  22.2% وفلسطين 22.4وباالردن 

 .(107 105  86: 2011حالة االغذية و والزراعة   

وعلاااااااااااى الااااااااااارغم مااااااااااان ذلاااااااااااك نجاااااااااااد أن اإلحصااااااااااااءات   -

الخاصاااة بنسااابة اإلنااااث املالكاااات للحياااازات الزراعياااة 

هن علاى ببعض الدول العربية تو ح صاعوبة حصاول

صاااكوك امللكياااة للحياااازات الزراعياااة علاااى الااارغم مااان 

قيامهن بمعظم األعماال الزراعياة فنجاد أن فاى مصار 

% ماان إجمااالى الحااائزين،  وبااالجزائر 5.2تبلاا  نساابتهن 

 gender) موقاع منظماة الفااو قاعادة بياناات  % 3% وبااالردن 4.4% وبااملغرب بلغات نسابتهن 4.1تصال نسابتهن إلاى 

nd Rights  and la  ،2014    .)ownership-land-www.fao.org/economic/e /female       

http://www.fao.org/economic/e%20/female-land-ownership
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وحيااازة األرض جاازء مهاام ماان الهياكاال اإلجتماعيااة والسياسااية واإلقتصااادية، و ااي متعااددة األبعاااد إذ ياادخل فيهااا     

 مااا تكااون موضااع تجاهاال، الجوانااب اإلجتماع
ً
يااة والتقنيااة واإلقتصاااية واملؤسسااية والقانونيااة والسياسااية التااو كثياارا

 وقابلة للنفااذ ، 
ً
 جيدا

ً
والتو البد مع ذلك من أخذها في اإلعتبار، وقد تكون عالقات حيازة األراض و محددة تحديدا

 
ً
 وا احا

ً
ورشاوبها الغماوض الاذى يفاتح الطرياق وعلى العكس من ذلك قد تكون هذه العالقاات غيار محاددة تحديادا

(.  gender Rights  and land،2014لإلستغالل وضياع الكثير من حقوق النساء ) 

 إلى مهارات القراءة والكتابة  24و 15مليون شاب ممن تتراوح أعمارهم بين  123على الصعيد العاملى يفتقر و 
ً
عاما

فرصة عمل لقاء أجر فى  100من  40تشغل النساء و  ، فى املائة من هوالء 61ل الفتيات األساسية وتشك

مليون والدة حية فى جميع أنحاء العالم لنساء  135مليون والدة من أصل  15أكثر من ،  و القطاعات غير الزراعية

األهداف األنمائية لأللفية ،  تقرير )وهو وثيق الصلة بالحمل لدى املرهقات سنة  19و15تتراوح أعمارهن بين 

2013 :7-52)      

تشير االرقام واالحصاءات السابقة الذكر إلى مدى أهمية الف ة املستهدفة حيث القيام بالعديد من األدوار واملهام و 

اإلحتياجات التنموية . ملشكالت التى تجعلها على قمة هرمواملسؤليات ومقابلتها بالكثير من العقبات وا

     :
ً
:  2030  ستدامةهداف التنمية املأالهدف الثانى  من ثانيا

القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املّحسنة "

"ستدامةاملوتعزيز الزراعة 

يع أنحاء مليون شخص أو شخص واحد من كل ثمانية أشخاص فى جم 870هناك ما يقرب من من 

يكفى من الطعام على أساس منتظم لسد الحد  ما 2012الى عام  2010العالم لم يستهلكوا خالل الفترة من عام 

األدنى من إحتياجاتهم من الطاقة الغذائية، والغالبية العظمى من املصابين بنقص التغذية املزمن يعيشون فى 

(.10: 2013، البلدان النامية )تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية 

السعي الدائم لتطوير الحياة  فهىتعتبر التنمية الزراعية جزء أساس و من التنمية املستدامة و  

بالدول ، وتقابل التنمية الزراعية االنسانية مع االخذ بنظر االعتبار قدرات النظام البيئو الذي يحفظ الحياة

.على املستوى املطلق  بعدد من املعوقات يحدها من تحقيق االمن الغذائىالعربية 
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 :معوقات التنمية الزراعية العربية:  2.1

 
املستوى التقنى للزراعة العربية سواء بنخفاض باإل مؤشرات التنمية الزراعية فى الوطن العربى تشير  

حدودية التقنات االلية أو الكيماوية أو الحيوية وشيوع النظم التقليدية سواء فى اإلنتاج النباتى أو الحيوانى وم

التوسع فى األراض ى الزراعية مع إرتفاع نسبة االراض ى التى تترك بدون زراعة ، كما أن املنطقة العربية من اكثر 

وتنقسم  املناطق جفافا فى العالم ويتدنى فيها متوسط نصيب الفرد من املياة فى ظل ندرة وثبات املوارد املائية 

 املعوقات الى :

 املعوقات املؤسسية : . أ

لحيازات الزراعية الصغيرة واملتوسطة اكثر من ثالثة ارباع ما يستثمر فى الوطن العربى من ارض زراعية ، تشكل ا

وتتطلب تنمية هذا النمط من الحيازات الزراعية تواجد مؤسسات زراعية تعمل بكفاءة لتقديم  اإلسناد الالزم 

 من االثرالتنموى لهذة للمزارعين ، ولكن هناك ندرة ونقص الخبرة الفنية البشرية االمر 
ً
الذى أضعف كثيرا

 أصبحت تسيرأ املؤسسات. غير 
ً
فى درب التطور  نة من املالحظ ان تنظيمات املزارعين واملجتمع املدنى مؤخرا

 وبخاصة فى مجاالت الخدمات وإدارة وصيانة مشروعات الرى .

 

 املعوقات الطبيعية : . ب

  تعتبر
ً
اذ يقل فيها نصيب الفرد كثيرا عن معدل الفقر املائى واملحدد  املنطقة العربية أكثر مناطق العالم جفافا

، بل  1000بنحو 
ً
متر  500ن املتوسط  يبل   فى بعض الدول العربية نحو أمتر مكعب من املياة  العذبة سنويا

 ملقابلة االستخدمات الزراعية وغير الزراعية وتعادل كمية املياة املتجددة  فى الوطن العرب
ً
ى نحو  مكعب سنويا

 % من مساحة العالم .10% من املوارد املائية املتجددة على مستوى العالم فى حين تشكل رقعة اليابسة نحو 1.3

 :      املوارد االرضية : 1

مليون هتكار  يستثمر منها حوالى  550تقدر مساحة االراض ى الصالحة لالستثمار الزراعى فى الوطن العربى بنحو  

% كما فى عام 24%  و 20مليون هكتار، وتتراوح نسبة املساحات املتروكة سنويا بين  71 % إى ما يعادل نحو13

االمر الذى يعنى أن املشكلة ال تكمن فى القدر املتاح من هذة املوارد ، ولكن تكمن فى كفاءة املستخدم   2009

املتاحة لالستغالل من ناحية منها، وقصور املوارد واإلمكانيات االخرى الكفيلة بالتوسع فى إستخدام االراض ى 

أخرى ، وجدير بالذكر الى أن غالبية االراض ى تتركز فى دول عربية ال تملك املوارد املالية الالزمة لالستثمار.إضافة 

 للزيادة السكانية املرتفعة وما خلفة من أثار
ً
سلبية على  الى ما خلفة الزحف العمرانى ببعض الدول العربية نظرا

 الرضية الزراعية قاعدة املوارد ا

 املعوقات املائية :  : 2

مليار مكعب فى السنة  247تعتبر املوارد املائية املحدد األول للتنمية الزراعية في الوطن العربي حيث تقدر بحدود 

 و ى عبارة عن جملة املياة املتاحة من املوارد املائية والسطحية واملوارد املائية الجوفية واملياة من املصادر غير 
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التقليدية والتى تشمل مياة التحلية ، وعلى ضوء هذة البيانات فان املياة املتاحة بالوطن العربى ال تتعدى نسبة 

% من جملة املوارد املائية املتاحة على مستوى العالم كما ان متوسط نصيب الفرد العربى من املياة اقل 0.62

متوسط نصيب الفرد على املستوى العاملى والذى هو فى من الف متر مكعب فى السنة و ى بالتالى اقل بكثير من 

 (. 3: 2010حدود سبعة الف متر مكعب فى السنة) املنظمة العربية ، 

 املعوقات التقنية : . ت

تتصف الزراعة بالدول العربية بسيادة النظم التقنية القليدية متمثلة فى تقنيات إستغالل مصايد االسماك 

صناف نباتية أباط نمالت ما بعد الحصاد للعديد من املحاصيل الزراعية، إستواالحياء املائية ، تقنيات معا

مالئمة للتغيرات املناخية الحادثة ،تقنيات إستخدام ثروات الغابات الطبيعية لتحقيق أسمى هدف لجميع دول 

 العالم وهو تحقيق االمن الغذائى .

 

س ول األول عن تحقيق األمن الغذائى، فهى وفى ظل هذة املعوقات والتحديات العديدة تعتبر الزراعة امل 

 ،العربية  للكثير من الدول أحد األنشطة الرئيسية فى اإلقتصاد القومى 

 

 : األمن الغذائى العربى: 2.2

تاحة الفرص املادية واإلجتماعية واإلقتصادية فى جميع األوقات للحصول على غذاء إاألمن الغذائى هو 

نما تهم التغذوية   ويكفل لهم أن يعيشوا حياة موفورة الصحة والنشاط   بيكاف ومأمون ومغذ يلبى إحتياجا

يوجد عندما ال تتاح لألفراد الفرص املادية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية للحصول مفهوم إنعدام األمن الغذائى 

  (8 :2010 ،إنعدام األمن الغذائى )تقرير  على الغذاء على النحو السابق ذكرة

والحد من الفقر من األمور الحرجة في معظم الدول النامية وذلك بسبب  األمن الغذائي حقيقلقد أصبح تو 

زيادة النمو السكاني وتدهور املوارد الزراعية واملوارد املائية املحدودة وغيرها من محددات زيادة واستمرارية اإلنتاج 

قد يعزى و  ، املستدامة هداف التنميةألتحقيق اإلدارة الجيدة للموارد مما يفرض العديد من التحديات الزراعي و 

إلى االختالف في مستويات الدخول، وعدد يث املتاح لالستهالك من الغذاء، االختالف بين الدول العربية من ح

 (1) هو مبين بالجدول كما السكان والعادات التغذوية املتبعة في كل دولة 

 

يتركز معظمهم  في  الدول النامية حيث أن  و, بحسب آخر إحصاءات ملنظمة األغذية و الزراعة لألمم املتحدة  و

(17)  
ً
 من يعانون  طفل مليون  165 نحو املتحدة إلى أن األمم وأشارت بيانات. ألف طفل يواجهون الجوع  يوميا

 تحديد تمو  ( GHI) مؤشر الجوع و، الدقيقة ياتاملغذ نقص من يعانون  طفل ملياري  من و أن أكثر التقزم،

 الوزن نقص وبيانات األطفال، وفيات معدل التغذية، نقص:  ي معايير، ثالثة ستخدامإب املؤشر درجات هذا 

http://www.caaes.org/tags/25032/posts
http://www.caaes.org/tags/25032/posts
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 فيما يتعلق  بتخفيض نسبة السكان ناقص و التغذية .األطفال لدى
ً
 ملحوظا

ً
, حققت بعض الدول  العربية تقدما

  في بعض الدول العربية( , 2) كما يتبين من الجدول 
ً
  .بينما ال تزال هذه النسبة مرتفعة نسبيا

 معوقات ومحدداتكبر التحديات التى تواجة املنطقة العربية فى ظل أورعد األمن الغذائى من أبرز و 

 فعاال فى تضيق الفجوة الغذائية وبقيت الدول العربية واحدة من اوالتى الزراعة التنمية 
ً
ملناطق لم تلعب دورا

 . 2008مليار دوالر عام 22.5املستوردة للغذاء حيث تجاوزت قيمة الفجوة الغذائية 
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 م 2013متوسط نصيب الفرد من السعرات الحرارية والبروتين والدهون في الدول العربية في عام ( 1)جدول    

 الدولة
متوسط نصيب الفرد 

 يوم/ جرام

 يوم /متوسط نصيب الفرد 

 كيلو)سعرات حرارية 

 (كالورى

 بروتين

 (جرام)

 دهون 

 (جرام)

 103.90 105.54 3970.30 2457.00 األردن

 91.25 90.87 3286.02 1918.19 سوريا

 44.67 79.38 2772.22 1071.99 العراق

 34.10 50.77 2045.46 682.94 فلسطين

 116.44 89.37 3305.68 2290.17 لبنان

 78.07 83.18 3075.93 1684.06 ياملتوسط للمشرق العرب

 99.74 118.00 3848.66 2672.67 اإلمارات

 106.81 115.52 3894.36 1521.16 البحرين

 84.93 103.09 3313.21 2285.24 السعودية

 79.80 77.49 2841.85 2159.41 عمان

 103.33 127.04 4275.15 2062.14 قطر

 138.19 145.18 5166.12 2300.08 الكويت

 94.77 177.88 4901.98 2001.22 ليمنا

 101.08 123.46 4034.48 2143.13 املتوسط للخليج العربي

 47.07 61.10 1765.09 1342.41 جيبوتي

 73.31 87.23 2523.45 1807.06 السودان

 18.87 57.81 1690.89 574.15 الصومال

 73.82 76.90 3066.97 2721.89 مصر

 53.27 70.76 2261.60 1611.38 املتوسط لإلقليم األوسط

 94.91 102.65 3657.28 3057.03 تونس

 86.62 98.06 3986.25 3133.00 الجزائر

 97.17 96.29 3419.12 2742.42 ليبيا

 82.14 96.09 4140.70 2721.96 املغرب

 74.80 84.62 2828.88 1891.66 موريتانيا

 87.13 95.54 3606.45 2709.21 املتوسط للمغرب العربي

 83.21 97.23 3368.09 2061.47 املتوسط للوطن العربي

 81.80 79.30 2831.00 2277.00 املتوسط العاملي*

منظمة الزراعة *م، 2013( 33)املنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربية املجلد : املصدر

 م 2009بيانات عام /األغذية
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.(م2013 - 1990)خالل  قص التغذية  ونسبة وفيات االطفال ومؤشر الجوع في بعض الدول العربيةن(: 2)جدول 

مؤشر الجوع

نسبة وفيات 

األطفال دون سن 

)%( الخامسة

نسبة األطفال دون سن الخامسة 

)%(  ناقص و الوزن

نسبة السكان ناقص و التغذية 

)%(  الدول 

م2013  م1990-1992 م1220-2010 م1988 -1992 م2012 – 2008 م1990 م2011 م1990

26.5 29.8 7.7 12.6 39.3 48.1 32.4 28.6 اليمن

27.0 31.1 9.4 14.5 32.2 36.7 39.4 42.1 السودان

13.2 22.7 11.2 12.5 19.0 43.3 9.3 12.4 موريتانيا

<5  الكويت 28.7 1.6 6.7 1.7 1.7 1.1 12.4

<5  مصر 2.0 1.6 10.5 6.8 8.6 2.1 7.0

<5  سوريا 4.8 3.2 14.6 10.1 3.6 1.5 7.7

<5  املغرب 7.1 5.5 8.1 3.1 8.1 3.3 7.8

<5  الجزائر 5.2 3.7 9.2 5.7 6.6 3.0 7.0

<5  السعودية 3.0 2.6 12.3 9.3 4.3 0.9 6.5

<5  األردن 6.7 3.7 4.8 1.9 3.7 2.1 5.1

- - 1.0 2.1 6.6 6.3 - البحرين -

<5  تونس 0.9 0.9 8.5 2.3 5.1 1.6 5>

- - 3.8 4.6 8.5 10.4 - العراق -

<5  ليبيا 1.0 1.8 7.7 5.7 4.4 1.6 5>

.م2013المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء، مؤشر الجوع العالمي :  المصدر 

 ستثمار فى الزراعة لتحقيق األمن الغذائىب وأشار إلى أنة ال إل على أهمية ا هوالتركي  الدولى شدد األنتبا 

  وتعتبر املرأة الريفية من أكثر. يمكن أن يتحقق ذلك األمن الغذائى فى غياب املساواة بين الجنسين
ً
األفراد تأثيرا

 
ً
 وهو الفقروتأثرا

ً
فنقص اإلستثمار فى النساء والفتيات ب  بتحقيق االمن الغذائى فى ظل أكثر املشكالت تعقيدا

ومن ثم عدم القدرة على والزراعية ادية واإلجتماعية يعوق جهود الحد من الفقر ويضعف التنمية اإلقتص

.تحقيق وتوفير  االمن الغذائى عبر تعزيز الزراعة املستدامة
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:   الفقر وتحقيق االمن الغذائى تأنيث:   2.3

وهو القضاء على الفقر بجميع هداف التنمية املستدامة أ من ثر بين الهدف االول أوتهناك عالقة تأثير 

 املستدامةتعزيز الزراعة  القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وحيث والهدف الثانى  شكالةأ

الغذائي والفقر يرتبطان إرتباطا وثيقا وخاصة في البلدان النامية، وذلك بسبب ارتفاع معدالت التعرض االمن حيث 

يهما وجهان أحيث الغذاء، والكوارث الطبيعية،  أسعارلصدمات خارجية مرتبطة بالغذاء، بما في ذلك التقلب في 

وهو ما  وعدم تمكين للنساءوموارد لعملة واحدة فالفقر ال يعنى فقر الدخل فقط ولكن فقر قدرات ومهارات 

(1يو حة شكل )

من الغذائى العالقة بين تأنيث الفقر  وتحقيق األ  (1شكل )  

ء على تأنيث الفقر القضا

االمن الغذائىتحقيق 

املرأة تحسين أوضاع 

           الريفية 

العربية

الهدف االول

 الحد من تأنيث الفقر

الهدف الثانى

تمكين زراعى للمرأة

االرث

الموارد الطبيعية

امان اقتصادى
 

 تكنولوجيا تمكينية
االليكترونية( ةالزراع (

E_ agriculture 
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 الزراعية يمثل الفقر عقبة كبيرة أمام تحقيق التنمية و 
ً
 املستدامة والنمو اإلقتصادى ورشكل تهديدا

لألمن واإلستقرار السياس ى واإلجتماعى فهو واحدة من أكبر التحديات التنموية التى تعانى منها مختلف دول العالم 

واإلجتماعى، فالفقر ظاهرة موجودة ال يخلو منها أي بغض النظر عن مستوى تطورها أو تخلفها اإلقتصادى 

  ،وطبيعتها والف ات املتضررة منها مع التفاوت الكبير في حجمها مجتمع

 
ً
وتتفاقم مشكلة الفقر في املجتمعات التو يلهث نموها االقتصادي وراء نموها السكاني، وتتفاوت تبعا

ورشير تقرير التنمية  من هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها، لذلك أساليب املعالجات واملحاوالت الرامية إلى الحد

مليار شخص يعانون من الفقر متعدد األبعاد أو يشارفون على الوقوع فية  2.2كثر من أالبشرية إلى أن هناك 

مليار عامل فى  1.5% من سكان العالم إلى الحماية اإلجتماعية الشاملة، ورعمل أكثر من 80حيث تفتقر نسبة 

مليون شخص من  842% من سكان العالم 12اع غير النظامى أو فى أنماط عمل غير مستقرة ورعانى حوالى القط

 (.4: 2014) تقرير التنمية البشرية، الجوع املزمن

 
 لهذة اإلحصائيات يشير تقرير الفقر الريفى الصادر عن الصندوق الدولى للتنمية إلى أنة يعيش تحت 

ً
وإستمرارا

 لكل فرد، و  1.25% من سكان العالم فى املناطق الريفية بمتوسط دخل 70ل عن خط الفقر ماال يق
ً
دوالر يوميا

 (.2010يشكل األطفال والنساء نسبة كبيرة منهم حيث أن ثلثى فقراء العالم من النساء)الصندوق الدولى للتنمية، 

نسمة من الفقراء   مليون  130% من السكان تحت خط الفقر بمعدل41وفى املنطقة العربية يعيش نحو 

ن ) التقرير العربى تونس يليها املغرب ومصر ثم اليموتعد فجوة الفقر بين املناطق الريفية والحضرية  ى االعلى فى 

 (.8: 2010الثالث ،

 

 الفقر وأثارة على املرأة الريفية العربية  :: 2.4

 

فقر الدخل وهو عدم كفاية املوارد ظاهرة الفقر تأخذ أبعاد عديدة يمكن التطرق الى بعدين أساسسين هما  .1

جتماعيا والبعد االخر هو فقر القدرة إى تدنى مستوى إلتامين الحد االدنى من مستوى املعيشة املناسب 

 للمرأة الريفية قدرات الفرد إلى حد يمنعة من املشاركة فى العملية التنموية 
ً
حيث الفقر و ى االكثر تخصصا

 .ى ظاهرة يغلب عليها الطابع النسائ

إلى أن دخل املرأة املستقل أن وجد أقل من دخل الرجل  "feminization of poverty"ورشير تأنيث الفقر  .2

بداللة فقر القدرة على إكتساب املهارات وعلية  سواء تم تعريف الفقر بداللة الدخل املتاح للصرف أو

البشرية الثالثة وهو ما يسمى فالفقر البشرى يغلب علية الطابع النسائى وفقا ألبعاد مقياس التنمية 
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وهذا يؤكد على أن ظاهرة "تأنيث الفقر" والتو تعنو فرص أقل للنساء وعدم تكافؤ في بالفقر متعدد االبعاد،

 .فرص التعليم والعمل وملكية األصول  ي ظاهرة منتشرة وفي إزدياد مضطرد

ومشكالت املرأة الفقر  ر والتأثر بين ظاهرةوتظهر العالقة ذات التاثي، املعيلة الريفية الفقر وإنتشار املرأة  .3

ويرتبط بقضية تأنيث الفقر الصورة النمطية ، بهااألساس فى تفسير الكثير من الظواهر املرتبطة حيث أنة 

ر متساوية لكل من الرجل واملرأة عن فقر األسر التى تعولها النساء، حيث أن مخاطر الفقر تبدوا فى الظاه

  من أثار الفقر واألسرة التى تعولها بشكل خاص تعانى أكثر  إال أن املرأة بشكل عام

والتى تعد من  حيث تشير إحصائيات منظمة املرأة العربية إلى إنتشار ظاهرة املرأة املعيلة بالدول العربية

ن % من األسر، وفى األرد28بالسودان بلغت  2012حيث نسبة املرأة املعيلة لعام أخطر املشكالت املرتبطة بالفقر 

%، 16.2% ، وفى مصر بلغت 8.8% ، وفلسطين بنسبة8.3%، وعمان بنسبة 10.7% من األسر، والعراق بنسبة 13.7

 %  من االسر7.6% من االسر، وفى اليمن 38%، والجمهورية اإلسالمية املوريتانية 19.1واململكة املغربية بنسبة 

 جتماعية (.، مجال املؤشرات اإل 2013)إحصائيات منظمة املرأة العربية، 

 

ال  وجهان لعملة واحدة وظاهرة حقيقة تحقيق االمن الغذائى عدم ومن ثم أصبحت ظاهرة تأنيث الفقر و 

وإتجاه دعم رأس املال البشرى بالتعليم والتدريب  إتجاه نحو توفير فرص العمل،تعالج باإلنكار بل يجب السير فى 

  لهن للتغلب على أثار الفقر ضد النساء الزراعى  تماعيوالرعاية الصحية،وإتجاه دعم التمكين اإلقتصادى اإلج

 

سد الفجوة بين الجنسين فى قطاع الزراعة من شأنة وضع مزيدا من املوارد تحت تصرف املرأة وأن  رعدو  

يعزز صوتها داخل األسرة املعيشية   وهو ما يمثل إستراتيجية ثبتت جدواها لتحسين األمن الغذائى لألطفال وتغذيتهم 

 فى اإلنتاج الزراعى فى البلدان النامية وخاصة البوصح
ً
لدان ذات الدخل تهم   حيث تؤدى النساء دورا أساسيا

% من فقرا ها فى 70%من نمو الناتج املحلى األجمالى والتى يعيش ورعمل نحو 32املنخفض التى تمثل الزراعة فيها 

املناطق الريفية   وهن الالتى ينتجن معظم األغذية التى تستهلك محليا  وبالتالى تعد املرأة من العناصر األساسية فى 

 (.2011ى املناطق الريفية )تقرير حالة االغذية والزراعة:تحقيق األمن الغذائى األسرى ف

 

 وإعتبار تمكين املرأة 
ً

والتغذية املّحسنة  ىكمحاربة الفقر وتحقيق األمن الغذائ هامةوسيلة لتحقيق أهداف زراعيا

 ستدامةاملوتعزيز الزراعة 
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 : العربية : التمكين الزراعى للمرأة الريفية2.5

عااااااى الااااااى أن تكااااااون املاااااارأة الريفيااااااة حيااااااث لهاااااادف التمكااااااين الزرا

قااااااااادرة علااااااااى املشاااااااااركة علااااااااى نحااااااااو كاماااااااال فااااااااى عمليااااااااة التنميااااااااة 

الزراعية حيث يمكن أن يساعد تعزيز املسااواة باين الجنساين 

 فاااااااى قطااااااااع الزراعاااااااة علاااااااى الحاااااااد مااااااان الفقااااااار املااااااادقع والجاااااااوع 

   .تحقيق االمن الغذائى على املستوى النسبى

يكون فى صالح التنمية ن شأن تحقيق املساواة للمرأة أن فم

الزراعية وينبغى أيضا أن تكون التنمية الزراعية فى صالح 

 وتحقيق االمن الغذائىومن ثم يجب اإلتجاة إلى تمكين املرأة فى الزراعة لإلنتصار على مكافحة الجوع   املرأة

 علااااى التنميااااة املسااااتدامه، وماااا
ً
ا لاااام تعااااالج بتغيياااار وتعااااد مااااواطن الضااااعف والتحااااديات بااااين الجنسااااين باااااملجتمع خطاااارا

 
ً
 وال مستداما

ً
 السياسات واملعايير واألعراف اإلجتماعيه فلن يكون التقدم منصفا

وماان ثاام فااأن التمكااين الزراعااى للريفيااات لهاادف إلااى أن تكااون املاارأة قااادرة علااى املشاااركة علااى نحااو كاماال فااى     

ناشاااا ه عاااان عاااادم تحقيااااق العديااااد ماااان ال 2015حيااااث أن تحااااديات التنميااااة ملااااا بعااااد عااااام عمليااااة التنميااااة الزراعيااااة 

األهااااداف اإلنمائيااااة لأللفيااااة تتطلااااب العديااااد ماااان الجهااااود املب ولااااة فااااى أكثاااار ماااان إتجاااااه ، ولهااااذا يتعااااين أن يكااااون ماااان 

 ك لياة ماان 
ً
أولوياات البارامج والسياساايات التاى تهادف إلااى النهاوض بالتنمياة الزراعيااة تمكاين النسااء الريفيااات زراعياا

 ،ومن ثم تحقيق االمن الغذائى قيق تنمية زراعية مستدامهآليات مواجهة الفقر وتح

مان خاالل تقليال الفجاوه باين الرجال واملارأة عان طرياق إعطا هاا القادره علاى اإلختياار ياتم والتمكين الزراعى 

وإتخاذ القرارات املتعلقة باإلنتاج ،والقدرة على الحصول على صك ملكية أوحياازة األرض الزراعياة ، والقادرة علاى 

بإنتاجه، وإمكانية التمتع بالوقات بجاناب العمال فاى الزراعاة، وإعطا هاا مسااحة مان  ما تقومحكم فى الدخل عن الت

الحريااه للقاادره علااى عاارض آرا هااا وأفكارهااا، واملشاااركة فااى املنظمااات اإلجتماعيااه والنقابيااه كااإمرأة عاملااة فااى الزراعااة 

عباد الوهااب ((  :International Food Policy Research Institute, 2012  4ه )  وليسات مجارد عاملاة بادون أجار 

 ،2015). 
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 : 
ً
 ،2030هداف التنمية املستدامة  أ فى إطاروكيفية مواجهاتها   التحديات التى تقابل املرأة الريفية العربيةثالثا

اد ، االفر  من للماليين متوافر غير يزال ال ذلك ومع ،يةاإلنسان حقوق  من أساس و حق هو الغذاء في الحق

  .السن وكبار واملرضعات والحوامل واملراهقات واألطفال الفقراء إلىوتستهدف غايات الهدف الثانى الوصول 

( تقابل 2كما هو مو ح بالشكل ) 2030من أهداف التنمية املستدامة الثانى الهدف غايات إطار تحقيق  فىف

حقيق االمن فى مراحل تتعدد أدوار  املرأة الريفية على الرغم من  والتحديات املرأة الريفية بالعديد من العقبات 

( بالقدر الكافي ملقابلة اإلحتياج اليومي لكل شخص لتحقيق Availability Foodتوفر الغذاء )واملتمثلة فى الغذائى 

القدرة على شراء الغذاء ،و ( Food Accessibilityسهولة الحصول على الغذاء )، و الطاقة والتغذية لحياة نشطة

(Food Affordability)  والقدرة تعنو توفر املال الالزم لشراء الغذاء في كل األوقات  واملال يتوفر إما بدخل ثابت أو

األمن الغذائى على ، وعلى الرغم من أهمية أدوار النساء فى تحقيق بوجود مصدر إنتاج يتم بموجبة تبادل الغذاء

 التالية  إال أيهن يواجهن التحديات املستوى النسبى واملطلق

الجانااااب الثقااااافي التقلياااادي لااااه دور هااااام فااااي إضااااعاف دور املاااارأة الريفيااااة فااااى التنميااااة الزراعيااااة حيااااث عاااادم توريااااث  .1

اإلناااث األرض الزراعيااة ماان خااالل إعطا هااا صااك امللكيااة والحريااة فااى إتخاااذ القاارارات املتعلقااة بهااا، لهااذا البااد ماان 

 .ية التو تمثل آليات إضعاف لهاوضع برنامج محدد ملواجهة العادات والتقاليد السلب

صعوبة وصول املعلومة الزراعية للنساء العامالت بالزراعة لهذا البد من اإلستفادة من تكنولوجيا املعلومات  .2

( عبر التليفون املحمول والشبكات   E_ agricultureواإلتصاالت من خالل إستخدام مفهوم الزراعة اإلليكترونية)

يعة اإلتصال فى إتجاهين، ويقصد بالزراعة اإللكترونية مجتمع املعلومات الزراعية املتخصصة ذات طب

واإلتصاالت التى تتعلق بتطوير الزراعة من أجل التنمية املستدامة وتحقيق األمن الغذائى من خالل نقل 

 املعلومات عبر إستخدام تقنيات تكنولوجيا اإلتصاالت الحديثة. 

إحداث التنمية حيث التغلب على املعوقات واإلستفادة من الفرص التى حيث أن املعلومات واملعرفة هما أساس 

تفرضها التغيرات اإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية الحادثة باملجتمع، لهذا البد من نقل هذا الكم املتراكم 

تتمثل أهمية  واملتجدد من املعلومات من خالل وسائل اإلتصال والتى تعد جوهر العمل فى التنمية الريفية. حيث

وسائل االتصال فى القدرة على الوصول إلى املزارعين وأسرهم بأحدث التكنولوجيا الزراعية املادية واملعرفية فى 

   أقل وقت ممكن وفى حالة الكوارث واألزمات

 .محدودية النفاذ الى خدمات االرشاد الزراعى .3

 وقلة الدخول. لزراعى ا حيث العمل بالريف بين النساء   أمراض سوء التغذيةنتشار إ .4

من مشكلة املجهود البدنى املبذول لخدمة األرض، ولهذا البد من التوجه نحو إدخال امليكنة  الريفياتتعانى  .5
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الزراعيه الحديثه على الرغم من الحيازات القزمية للريفيات عن طريق الخدمات املقدمه من التعاونيات 

ر إيجار منخفض القيمه لتلك االالت ومن ثم التغير فى أدوارهم الزراعية وبنك التنمية واإلئتمان الزراعى عب

 ساعدة املرأة الريفية.ملالتقليديه 

 للطرق والنقل وغيرها من الصعوبات التى تواجة  .6
ً
صعوبة تسويق املحاصيل الزراعية للريفيات وذلك نظرا

بالتسويق  هو ما يسمىالزراعة تبنى مفاهيم حديثة فى منظومة العمل و  اتالتسويق لهذا يجب على وزار 

وإعادة تفعيلها  اتاالليكترونى وفتح منافذ التصدير ملنتجات الريفيات عبر الشبكات اإلليكترونية للوزار 

 بالشكل املطلوب ، وهو ما يتطلب إنشاء شبكات جديدة تتمي   بالتطور ومواكبة إحتياجات الريفيات .

يمنع الهدر للموارد حيث بتحقيق املساواة اعية املساواة بين الجنسين فى الحقوق والخدمات الزر عدم  .7

 
ً
 .وتحقيق االمن الغذائىالطبيعية باعتبارها ملكية عامة ويؤدى الى تمكين املرأة الريفية زراعيا

 الحلقات املفرغة للفقر. حيثمستويات التعليم املنخفضة بين أوساط النساء الريفيات  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 2030( غايات الهدف الثانى من أهداف التنمية املستدامة2شكل )                                                     

2الهدف   للفقراءسيما الالقضاء على الجوع   

تصحححيا الوشححو ات 

األسححححححححححححححححححححححححححححححححححواق  فحححححححححححححححححححححححححححححححححح 

 الزراعية العاملية

 يادة االستثمارز 

 بالزراعة
الحفاظ على 

 يلتنوع الجينا
للبذور 

والنباتات 
 المزروعة

 جيدةتنفيذ ممارسات زراعية

تماد تدابير لضمان عإ االحتياجات التغذوية معالجة

  قواسالمة أداء أس

البحوث  -االرشاد

البنى  -الزراعية

 التحتية الريفية

بنوك الجينات 

 النباتية/ الحيوانة

تعزز القدرة على  و
  المناخالتكّيف مع تغير 

 االنتاجية الزراعية مضاعفة

 عملياااات تخطياااط وتنفيااااذ 

 عملياااات متابااعة وتقييااام 
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:    رؤية تحليلة للمؤشرات املقترحة فى إطار  الهدف الثانى من أهداف 
ً
 :  SDGالتنمية املستدامة  رابعا

ومحاولة الهدف الثانى  إطار  في ملرأةا وتمكين الجنسين بين املساواة رصد أجل من املقترحةسوف يتم عرض املؤشرات 

عبر  التعرض للغاية ومن ثم املؤشرات التى يتم من خاللها معرفة نقاط الضعف والقوة واستخدامها كفرص مستقبلية 

إعطاء الصورة االحصائية لكيفية القياس ثم عرض نقاط القوة والضعف لكل غاية من خالل تحليل املؤشرات الخاصة 

 بها.

 القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. : الثانىالهدف 

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والف ات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع،  :1الغاية 

ي طوال العام بحلول عام 
ّ

 2030على ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغذ

 سن في النساء نسبةالغذاء/  ستهالكإ من األدنى الحد على يحصلون  الذين السكانت الفرعية : نسبة املؤشرا

 الرضع نسبة/  سنوات 5 سن دون  األطفال بين والهزال التقزم نتشارإ / الدم فقر من رعانون و ( 49-15) اإلنجاب

 5 عن يقل ال ما يستهلكون  الذين( 49-15) النساء نسبة /  الطبيعية الرضاعة حصرا هم الذين أشهر 6 سن دون 

 والزنك الحديد: نقص  منيعانون  الذين للسكان امل وية النسبة /   حددةامل الغذاء مجموعات 10 أصل من

 العمر من شهرا 23-6من  األطفال نسبة/  [D وفيتامين] B12 فيتامين الفوليك، حمض ،A وفيتامين واليود

 نخفاضإ نسبة مع يولدون  ذين ال األطفال املقبول /    الغذائي ظامالن من األدنى الحد على يحصلون  الذين

 . الوزن

فق عليها 2030وضع يهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام  : 2الغاية
ّ

، بما في ذلك تحقيق األهداف املت

ف النمو والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية
ّ

للمراهقات  دوليا بشأن توق

 2025والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول عام 

 نتشارإ الدم /  فقر من رعانون و ( 49-15) اإلنجاب سن في النساء نسبة ومنها ينطوى على عدة مؤشرات 

 حصر هم الذين أشهر 6 سن دون  الرضع نسبة/ العمر من سنوات 5 سن دون  األطفال بين والهزال التقزم

 حمض ،A وفيتامين واليود والزنك الحديد يعانو من نقص الذين للسكان امل وية النسبة/  بيعيةالط الرضاعة

 من األدنى الحد على يحصلون  الذين العمر من شهرا 23-6 األطفال نسبة/  [D وفيتامين] B12 فيتامين الفوليك،

 البالغين في البروتين من وميالي الطاقة ستهالكإ إجمالي من امل وية النسبة /   قبول امل الغذائي النظام
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مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية :  3الغاية

واملزارعين األسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خالل ضمان املساواة في حصولهم على األراض و وعلى 

واملعارف والخدمات املالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص  موارد اإلنتاج األخرى واملدخالت

 2030لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

 حقوق  مع املحلية واملجتمعات األصلية والشعوب والرجال للنساء امل وية نسبةال تنطوى على املؤشرات التالية: 

 الكوارث عن الناجمة الخسائر / لحيازةل بها املعترف أو املوثقة باألدلة ويقاس واملمتلكات األراض و على آمنة

 في العاملين عدداملحصولية /   فجوة/ ال باملناخ املرتبطة غير واألحداث ية املناخالتغيرات   خالل من الطبيعية

 /  الزراعي اإلرشاد وخدمات برامج خالل من املزارعين استفادة أو] املزارعين من 1000 لكل الزراعي اإلرشاد مجال

 لكل وحدة مياة رى  املحاصيلانتاجية 
ً
 فياالستخدام  كفاءةو  الفوسفور   / واى ىفجوة االنتاج من امل/ وفقا

  .الوطنو الصعيد على املناسبة املحاصيلاملزارعين و  على التأمين/   الغذائية النظم

تدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مس :4الغاية  

واملحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغير املناخ وعلى 

ن تدريجيا نوعية  مواجهة أحوال الطقس املتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحّسِّ

 2030ض و والتربة، بحلول عام األرا

 املرتبطة غير واألحداث املناخ خالل من الطبيعية الكوارث عن الناجمة لخسائرا ات التالية :املؤشر شاملة 

 في السنوي  التغير/  الغذائية النظم في  ستخداماال  كفاءةو  النيتروجين الفجوة االنتاجية للمحصول / / باملناخ

/  هكتار املتصحرة أو املتدهورة للزراعة الصالحة األراض و في السنوي  التغير / وعةاملزر  واألراض و الغابات منطقة

 الغذائية النظم في االستخدام كفاءة و الفوسفور /  املواى ومن  العائد فجوة  معدل العائد من زراعة الحبوب/

 الزراعة على والخاص امالع اإلنفاق /   الوطنو الصعيد على املناسبة املحاصيل على التأمين مع املزارعين] /

 (القومي الدخل إجمالي من)٪  الريفية والتنمية

الحفاظ على التنوع الجينو للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع  :5الغاية 

دار إدارة سليمة على 
ُ

كل من الصعيد الوطنو البرية، بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة التو ت

صل بها من 
ّ

واإلقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم املنافع الناش ة عن استخدام املوارد الجينية وما يت

 2020معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليا، بحلول عام 
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 برامج خالل من املزارعين حصة أو] ارعيناملز  1000 لكل الزراعي اإلرشاد مجال في العاملين عدد : اتاملؤشر 

  / الزراعة في الوراثي التنوع/ األساسية غير املحاصيل من الحرارية السعرات حصة/ [الزراعي اإلرشاد وخدمات

 .ونشرها التكنولوجيا تقاسم

ريفية، وفي البحوث زيادة االستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي املعّزز، في البنى التحتية ال :5.1الغاية 

الزراعية وخدمات اإلرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز 

 القدرة اإلنتاجية الزراعية في البلدان النامية، وال سيما في أقل البلدان نموا

 /اإلجمالي القومي الدخل من م وية ةكنسب الخاصة املنح وصافي الرسمية اإلنمائية املساعدة : اتاملؤشر 

 التدفقات صافي / اإلجمالي القومي الدخل من م وية كنسبة املستدامة للتنمية املخصصة املحلية اإليرادات

  .الريفية والتنمية الزراعة على والخاص العام اإلنفاق  / السوق  أسعار في املستدامة التنمية أجل من الخاصة

املفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في األسواق الزراعية العاملية، بما في ذلك منع القيود  :5.2الغاية 

عن طريق اإللغاء املوازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير التصدير ذات األثر املماثل، 

 وفقا لتكليف جولة الدوحة اإلنمائية

 النقد وصندوق  /(IFRS) الدولية املالية التقارير معايير /(IASB) ا الدولية املحاسبة معاييرتشمل املؤشرات : 

 األخرى  املنظمات/  ( WTO) العاملية التجارة ومنظمة /(WIPO) الفكرية للملكية العاملية نظمةامل /(IMF) الدولي

 لىع النمو املتقدمة البلدان تفرضها التو الجمركية التعريفات متوسط / الصلة ذات تضاف نأ يمكن التو

 م وية كنسبة نموا البلدان أقل صادرات قيمة/   النامية البلدان من واملالبس واملنسوجات الزراعية املنتجات

-Monitoring Gender Equality   (95) (22 :2015 ,                                              .العاملية الصادرات من

105, 2015:   Indicators and a Monitoring) 
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القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية املّحسنة وتعزيز الزراعة بالرؤية التحليلية للغايات الخاصة 

 املستدامة.

حيث التعرف على  2030وبتحليل الغايات للوصول إلى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية املستدامة 

 .ستخدامها كفرص متاحة إو مواقع القوة والضعف 

القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، وال سيما الفقراء والف ات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء  :1الغاية 

ي طوال العام بحلول عام 
ّ
 2030املأمون واملغذ

 2030وضع يهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام :  2الغاية
ّ
ف النمو ، بما في ذلك تحقيق األهداف املت

ّ
فق عليها دوليا بشأن توق

والهزال لدى األطفال دون سن الخامسة، ومعالجة االحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل واملرضعات وكبار السن بحلول 

 2025عام 

 نقاط الضعف: -ب نقاط القوة: -أ

 وجود هدف ورؤية وا حة للعمل عل تلك الغاية 

   النساء الحواملبكل وضوح تحديد الف ات املستهدفة( /

 (/ املرهقات/ كبار  السناالطفال دون الخامسة / الرضع

 .الحوارات الوطنية لبلورة الرؤى ومواجهة التحديات 

  توافر  املوارد الطبيعية بالعديد من الدول العربية شرط حسن

 االستخدام 

 

  عدم االستقرار  املكانى ومن ثم عدم الوصول إلى الغذاء لبعض

 ت السكانية  الف ا

  نقص فى االحصاءات الزراعية للمرأة الريفية العربية من حيث

 اإلنتاج واإلستهالك ومدى الوصول للغذاء

 .ضعف أساليب املتابعة والتقييااااااام 

 ،إختالف املناطق الجغرافية حيث التأثير فى إنتاج الغذاء 

   متكامل إلعطاء مؤشر 
ً
السعرات الحرارية وحدها ليست مقياسا

 لصورة الغذاء الصحي الكافي. لذلك البد من قياس مف
ً
يدا

  التنوع الغذائي

  صعوبة التغلب عليةعائق الثقافات الغذائية ببعض الدول 

  هناك فوارق بين الجنسين باالسرة الواحدة بالريف فى الحصول

 .على الغذاء وصعبة القياس

 ،العالم أنحاء جميع في امرأة مليار نصف الدم على فقر يؤثر  -

 نصف أن ويقدر. أفريقيا وغرب ووسط آسيا جنوب في ومعظمها

 النساء لدى الدم وفقر ،نقص الحديد إلى تعود الدم فقر حاالت

 ولكن الدقيقة املغذيات لنقص مؤشر بمثابة اإلنجاب سن في

 الدقيقة الغذائية العناصر من أكثر أو واحد في القصور  أوجه

 والفقر الغذائي لنظاما بسبب املناطق بعض شائعة ومنتشرة في

 .وتشكل عائق خطير
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: مضاعفة اإلنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي األغذية، وال سيما النساء وأفراد الشعوب األصلية واملزارعين األسريين والرعاة  3الغاية

ى واملدخالت واملعارف والخدمات والصيادين، بما في ذلك من خالل ضمان املساواة في حصولهم على األراض و وعلى موارد اإلنتاج األخر 

املالية وإمكانية وصولهم إلى األسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 

2030 

 نقاط الضعف: -ب : نقاط القوة -أ

  التكنولوجيا الزراعية منتشرة وفى تطور مستمر تساعد على

  .زيادة االنتاجية

 من بمراحل تحقيق االمن الغذائى وثيق الدولى ألدوار النساء الت

 .هذا الهدف إحصائيات تحقيق خالل 

 
 

  السياسيات الزراعية والياتها الضعيفة لحماية املزراعين

 .واملزارعات 

  االنتقاص من العمل االنتاجى للنساء الريفيات )حيث هناك

ات ئيحصافجوة بين عمل النساء فى املزارع العائلية وبين اال 

 حيث إسهامهن فى نطاق العمل غير املأجور .الزراعية 

 غياب مفهوم الزراعة االليكترونية(E-Agriculture  (   للريفيات

 .مضاعفة االنتاجية الزراعيةاملس ول عن ى بالدول العربية و 

 غياب مفهوم التسويق االليكترونى للريفيات بالدول العربية. 

  لتوريث االناث االرض الزراعية االعراف والتقاليد املانعة 

 ى مؤشر  يتتبع الثغرات  للمحصول  االنتاجية مؤشر الفجوة    -

االنتاجية ويجب أن  يت امن مع املؤشرات التى تعبر عن كفاءة 

 وذلك لضمان االستدامة . الطبيعيةإدارة املوارد 

 

ية متينة تؤدي إلى زيادة اإلنتاجية : ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراع4الغاية  

واملحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم اإليكولوجية، وتعزز القدرة على التكّيف مع تغير املناخ وعلى مواجهة 

ن تدريجيا نوعية األراض و والتربة،  أحوال الطقس املتطرفة وحاالت الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحّسِّ

 2030بحلول عام 

الحفاظ على التنوع الجينو للبذور والنباتات املزروعة والحيوانات األليفة وما يتصل بها من األنواع البرية،  :5الغاية 

دار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطنو واإلقليمي 
ُ
بما في ذلك من خالل بنوك البذور والنباتات املتنّوعة التو ت

صل بها من معارف إاملنافع الناش ة عن والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم 
ّ
ستخدام املوارد الجينية وما يت

 2020تقليدية بعدل وإنصاف على النحو املتفق عليه دوليا، بحلول عام 
 

 نقاط القوة  -

 

                       الضعفنقاط 

دور العمل  املستمر للموارد الوراثية فى ظل إستبعاد الهدر  -
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وجود عدد من املعاهدات واالتفاقيات الدولية بشأن الحفاظ  -

على التنوع الجينى للبذور والحفاظ على املوارد الوراثية 

 وق املزارعين :وحق

 (CBD, 1992االتفاقية الدولية للتنوع البيولوجى ) -

 اتفاقية إنشاء املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -

 ( UPoV,1961اتفاقية حماية االصناف النباتية الجديدة ) -

املعاهدة الدولية بشأن املوارد الوراثية لالغذية والزراعة  -

(2001) 

 

 

 

 

 

 التطوعى 

 فقدان املعرفة املحلية املتوارثة -

 وأثارهاغياب الوعى البيئى بالتغيرات املناخية  -

صعب خاص فى ظل تأنيث الفقر نظام االرشاد الزراعى ال -

 التطبيق 

         كفاءة نقص عدد املرشدين الزراعين املتخصصين وذو ال

 وخاصة من العنصر النسائى  العالية

     .عدم االستفادة من املخرجات البحثيااااااة 

  عدم تحديد القدرة على التكيف املناخى معيش ى أم زراعى 

" من أجل الزراعة غياب تمكين البي ة او حوكمة املخاطر   -

 السلبية واألغذية والتغذية أي الوقاية والتأهب والحد من اآلثار 

 ض الدول العربية ببع

 حيث من الزراعي اإلرشاد نظام فعالية يقيس ال املؤشر  -

والخدمات  واملعرفة الجديدة باملعلومات املزارعين االتصال وامداد

 الذين املزارعين نسبة لقياس إضافيا مؤشرا وضع يمكن ولذلك

 .منتظم برامج االرشاد الزراعى وبشكل بفعالية تشملهم

 ية للريفيات / واملدارس الحياتية للريفياتومنها املدارس الحقل
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 الخالصة

والحد من الفقر من األمور الحرجة في معظم الدول العربية وذلك بسبب زيادة  األمن الغذائي لقد أصبح تحقيق

املائية املحدودة وغيرها من محددات زيادة واستمرارية اإلنتاج  النمو السكاني وتدهور املوارد الزراعية واملوارد

دمج النوع االجتماعي في كافة االليات الزراعي واإلدارة الجيدة للموارد مما يفرض العديد من التحديات عبر 

 .2030تنمية الزراعية املستدامة لاملتبعة لتحقيق اهداف ا

ذوي الحيازات الصغيرة من خالل  وباالخص للنساء الريفيات  رص اإلعمال علي مستوي املزارعين فحيث زيادة 

علي آليات والتدريب  تحسين معدل اإلنتاج الزراعي وغير الزراعي ،وأيضا تحسين مستوي املعيشة بوجه عام

 . والتنفيذية الزراعة االليكترونية ورفع املهارات التدريبية

فى اإل أن الحلم الحقيقى هو تحقيق املساواة  ألمن الغذائى تحقيق اهو مع مراعاة أنه حتى لو كان الهدف األسمى 

 .األدوار لكل من املرأة والرجل والقضاء على التميي  بينهما فى جميع املجاالت ، وذلك لتعزيز املساواة بين الجنسين
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