
ولكن الزراعية،  العاملة  القوة  من  كبرية  نسبة  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  النساء   تشكل 
اإلنتاجية يف  الجنسني  بني  الفجوة  الذكور. ترتاوح  املزارعني  من  إنتاجية  ً أقل  دامئا تكون  أنها   ُوجد 
،٪٢٥  – ٤ بني   - املزروعة  األرايض  من  وحدة  لكل  الزراعي  اإلنتاج  بقيمة  مقاسًة   -  الزراعية 
االبتكار ومخترب  للمرأة،  املتحدة  األمم  هيئة  من  كٌل  أصدرت  واملحصول١.  املعنّي  للبلد   تبعا 
املتحدة األمم  برنامج  ومبادرة  الدويل،  للبنك  التابع  بأفريقيا  االجتامعي  النوع  مجال   يف 
كلفة لتحديد   ً مشرتكا تقريراً  البيئة”   – “الفقر  عن  للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج   -  اإلمنايئ 
وأوغندا٢.٢ وتنزانيا،  ماالوي،  يف  الفجوة  تلك  سد  من  املحتملة  واملكاسب  الجنسني  بني  الفجوة 

تبلغ التي  الجنسني  بني  الفجوة  فغلق  مهمة.  الجنسني  بني  الفجوة  تُعد  ملاذا  التقرير  ذلك   يوضح 
تصب يف مكاسب صافية  إىل  يؤدي  أن  أوغندا ميكن  تنزانيا، و ١٣٪ يف  مالوي، و ١٦٪ يف   ٢٨٪ يف 
الفقر وزيادة األمن الحد من  للتنمية، مثل  نتائج إيجابية أخرى  الناتج املحيل، باإلضافة إىل   إجاميل 
قوية إشارات  ترسل  التالية،  الصفحة  يف  باألشكال  واملمثلة  تحديدها،  تم  التي  املكاسب   الغذايئ. 
 إىل صانعي السياسات مفادها أن سد الفجوة بني الجنسني هو نوع من االقتصاد الذيك. ومع ذلك،
الجنسني بني  الفجوة  تكلفة. فسد  دون  تأيت  ال  املحتملة  املكاسب  هذه  أن  عىل  التأكيد  املهم   فمن 
إضافية.ذ موارد  يتطلب  قد  مام  جديدة،  سياسات  تصميم  أو  القامئة  السياسات  تغيري  يتطلب 

تقدير كلفة الفجوة بين الجنسين في اإلنتاجية الزراعية

 تقليل الفجوة بني الجنسني
ً  ميكن أن يلعب دوراً هاما

 يف الحد من الفقر وتحسني
مستوى التغذية. ي

١٠٠ مليون دوالر أمرييك

يف ماالوي

 ١٠٥ مليون دوالر أمرييك
تنزانيا يف 

٦٧ مليون دوالر أمرييك

يف أوغندا 

١ البنك الدويل وحملة           ٢٠١٤
   ٢ هيئة األمم املتحدة للمرأة، ومبادرة برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - برنامج األمم املتحدة للبيئة حول “الفقر – البيئة”،

والبنك الدويل، كلفة الفجوة بني الجنسني يف اإلنتاجية الزراعية يف ماالوي، وتنزانيا، وأوغندا. ن

الشكل ١

One

الزراعية اإلنتاجية  في  الجنسين  بين  للفجوة  السنوية  التكلفة 



للمزيد من املعلومات يُرجى االتصال بـ

أسا توركيلسون

asa.torkelsson@unwomen.org 

موا وستامن

moa.westman@unep.org

ماركوس جولدستني

mgoldstein@worldbank.org

الزراعية اإلنتاجية  يف  ا الفجوة  عنه:  ينتج  الفجوة سوف  سد 

الشكل ٢

الفجوات؟ يسبب  الذي  ما 
بين الفجوة  ُمحددات 

الزراعية اإلنتاجية  في  الجنسين   ميكن أن يُعزى جزء كبري من الفجوة 
 بني الجنسني إىل التاميز يف القدرة

 عىل الحصول عىل عاملة ذكورية من
تنزانيا _ومالوي. أحد  األرسة يف 
 األسباب الرئيسية وراء قلة فرص

 النساء املزارعات يف الحصول عىل عاملة
 ذكورية من األرسة هو أن غالبيتهن من
 األرامل، أو املنفصالت عن أزواجهن، أو

املطلقات. ن

 النساء املزارعات أقل إقباالً عىل
 زراعة املحاصيل النقدية أو محاصيل

التصدير من الرجال الذين يزرعون ويبيعون تلك املحاصيل إىل السوق فيحققون دخالً أكرب.ي

إمكانية وصول املرأة إىل األدوات واآلالت الزراعية أقل بكثري من الرجال يف كل البلدان الثالثة .

السياسات  أولويات 

١. تضييق الفجوة اإلنتاجية بني الجنسني بسبب عدم الحصول عىل عاملة
٢.  متكني النساء املزارعات من االنتقال إىل زراعة املحاصيل النقدية ذات القيمة العالية

٣. تحسني وصول واستخدام النساء املزارعات للُمدخالت غري العاملة
ي

http://bit.ly/GenderAgriGap   التقرير الكامل هنا ميكنك االطالع عىل 

مالوي
٪٢٨

 تنزانيا
٪١٦

 أوغندا
٪١٣

 ٧.٣ زيادة يف إنتاج
املحاصيل

 ٩٠مليون دوالر أمرييك
 زيادة يف إجاميل الناتج املحيل

الزراعي

دوالر   ١٠٠ مليون 
 أمرييك زيادة يف إجاميل

الناتج املحيل

 إنقاذ ٢٣٨٫٠٠٠ شخص
 من الفقر

 ٢٪ زيادة يف إنتاج
املحاصيل

 ٨٥ مليون دوالر أمرييك
 زيادة يف إجاميل الناتج

املحيل الزراعي

 ١٠٥ مليون دوالر أمرييك
 زيادة يف إجاميل الناتج

املحيل

 إنقاذ ٨٠٫٠٠٠  شخص
 من الفقر وتوفري غذاء

أفضل لـ  ٨٠٫٠٠٠

 ٢.٨٪ زيادة يف إنتاج
املحاصيل

 ٥٨ مليون دوالر أمرييك 
 زيادة يف إجاميل الناتج

 ٦٧ مليون دوالر أمرييك 
 زيادة يف إجاميل الناتج
املحيل املحيل الزراعي

   إنقاذ ١١٩٫٠٠٠
شخص من الفقر

أوغندا
من الفجوة %

تانزانيا
من الفجوة %

مالوي

من الفجوة %
املحدد

غري متوفر ٩٧.٣٤ ٤٥.١٩ كمية العاملة الذكورية من األرسة لكل بيت

١٣.٢٩ ٣ ٢٨.٤٣ املحاصيل ذات القيمة العالية

٩.٠٢ ٨.١٨ ١٧.٧٩ األدوات الزراعية

٤.٤٥ ١٢.٠٣ ٠.٩٧ استخدام املبيدات

٣.٠٤ ٦.٣٩ ٥.٣٢ استخدام األسمدة غري العضوية

غري متوفر ٠.١- ٣.٢٩ مؤرش الرثوة


