
تأثيرات النوع االجتماعي
على صفقات األراضي الكبيرة

واء ما إذا كانت تعترب »عمليات استيالء عىل األرايض« أو استثامرات س
التي  الكبرية  األرايض  صفقات  خلقت  التنمية،  بغرض  زراعية 
االهتامم.  من  كبريًا  قدرًا  النامية  البلدان  يف  املستثمرون  يعقدها 
أصحاب  من  وغريهم  واملسؤولني،  السياسات،  وصناع  املستثمرين،  أن  بيد 
جوهرًيا  يعد  والذي  الصفقات  هذه  أبعاد  بأحد  كبرًيا  اهتامًما  يبدوا  مل  املصلحة 
بمكان  السهولة  من  االجتامعي.  النوع  وهو  أال  صحيحة،  بصورة  تأثرياهتا  لفهم 
اإلشادة باالستثامرات اخلارجية يف جمال الزراعة أوعدم املباالة بصفقات األرايض 
بالفوائد  االهتامم  دون  منصفة،  غري  أو  سيئة  باعتبارها  هلا  املصاحبة  والعمليات 
نتائج صفقات األرايض  تعتمد  املحليني.  بالرجال والنساء  يتعلق  فيام  والتكاليف 
من جهة عىل احلقوق واملسؤوليات السابقة للرجال والنساء ومن جهة أخرى عىل 
احلقوق  هذه  استمرار  عىل  األرايض  صفقة  تنفيذ  عملية  هبا  ستعمل  التي  الكيفية 

واملسؤوليات أو حتسينها أو تشوهيها.

بالنوع  املتعلقة  املسائل  املتنوعة تشكل أساًسا لوضع  الدالئل  ثمة جمموعة من 
ككيان  األرس  غالًبا  تتعامل  ال   1 األولويات.  ضمن  الزراعة  جمال  يف  االجتامعي 
اىل عدم  الذي سيؤدي  األمر  الغذائية،  الغذائية وغري  املوارد  واحد عند ختصيص 
استفادة مجيع أفراد األرسة من تزويد رب األرسة الذكر بمزيد من الدخل. 2 تشري 
الدالئل إىل أنه من الرضوري أخذ احتياجات النساء بعني االعتبارعند تناول أية 
نظًرا ألن   ، الغذائي وتغذيتها  الزراعية لألرسة وأمنها  باإلنتاجية  تتعلق  حتسينات 
الواقع بمسؤوليتهن عىل  الدخل  تنفق  ما  العامل، غالبا  النساء، يف أجزاء كثرية من 
تقلل  قد  ذلك،  من  النقيض  وعىل   3 أطفاهلن.  وتعليم  الصحية  والرعاية  الغذاء 
صفقات األرايض من مستوى رفاه النساء وعائالهتن، حتى لو ارتفع دخل الرجال. 
الريفية«  »التنمية  اسم  حتت  تعزيزها  يتم  التي  باألرايض  املتعلقة  االستثامرات  إن 
ستفقد أمهيتها ما مل تدرك األطراف الفاعلة املعنية— بام يف ذلك احلكومات الوطنية 
واملستثمرين  البحث  ودوائر   ،)NGOs( احلكومية  غري  واملنظامت  واملحلية، 

احتياجات الرجال والنساء عىل حد سواء ومعاجلتها.

صفقات األرايض من منظور يراعي النوع االجتامعي
تتعدد أشكال صفقات األرايض وتتم يف سياقات متباينة. فقد تكون األرض 
املعنية خاضعة مللكية شخصية—كامهو احلال يف أنحاء كثرية من أمريكا الالتينية 
قبل  من  رسمًيا  ومملوكة   املحلية  والعشائر  للقبائل  عرفًيا  خاضعة  أو  وآسيا— 
الدولة— كام هو العرف يف أجزاء كثرية من أفريقيا جنوب الصحراء الكربى. وتبًعا 
للاملك الرسمي لألرض حمل االعتبار، قد تقوم هيئات احلكومة الوطنية أو النخب 
املؤجر.  أو  البائع  بتمثيل  البلدية  املناطق  أو  املحلية  املزارعني  مجعيات  أو  املحلية 
الفاعلة  األطراف  أو  الرشكات  أو  احلكومات  من  جمموعة  أية  املستثمر  يكون  قد 
استثامرية  رشكات  أو  أخرى،  حكومات  أو  البلد  داخل  من  االنفرادية  بصفتها 
الفعلية شكل  الصفقة  تأخذ  قد  البلد.  منفردين من خارج  أو مستثمرين  خاصة، 
عقد إجيار قصري األمد )من 15-20 عاًما(، أو طويل األمد )من 50-90 عاًما( أو 
بيع. من املمكن أن يتباين حجم الصفقة إىل حد كبري، حيث ترتاوح التقديرات بني 
10000 و500000 هكتار. 4  وقد تسفر الصفقة عن مزرعة مرتامية األطراف 
تعيني موظفني أوابرام عقدا زراعيا ))contract-farming agreement مع 
املزارعني املحليني. ورغم هذه االختالفات، من املحتمل أن ينتج عنها  اثار  قضايا 
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متشاهبة تتعلق بالنوع االجتامعي خالل خمتلف مراحل صفقة األرايض.

الوضع قبل حيازة األرايض
املجتمع  يف  من  معرفة  الفرد  عىل  يتعني  أرض،  قطعة  أي  متلك  أو  رشاء  قبل 
يملك رسميا أوبشكل غري رسمي األرض وحقوق استخدامها، كيف قد تؤثرفيها 
العرقي  األصل  أو  االجتامعية  أواحلالة  العمر  أو  االجتامعي  النوع  مثل  عوامل 
فيام  عوائق  املعدمات  النساء  تواجه  احلقوق.  هذه  عىل  مميزة  أخرى  عوامل  أية  أو 
عىل  والرسمية  العرفية  امللكية  أنظمة  يف  وملكيتها  األرايض  عىل  باحلصول  يتعلق 
حد سواء، حتى قبل إبرام إحدى الصفقات. يف السياقات التي يغلب عليها حيازة 
األرايض عرفًيا— مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى--، تستطيع غالبية النساء 
امتالك األرايض من خالل أزواجها أو أحد أفراد العائلة الذكور فحسب. أما يف 
السياقات التي تشيع فيها امللكيات الرسمية لألرايض— مثل أمريكا الالتينية--، 
فتحمل حفنة من النساء سندات ملكية لألرايض، بل إن عدد أقل منهن يمتلكن 
مرشوعات كبرية احلجم. من املرجح أن تزيد صفقات األرايض من حدة الفوارق 
وبالنسبة  وملكيتها.  األرايض  عىل  باحلصول  يتعلق  فيام  اجلنسني  بني  القائمة 
للسياقات التي يغلب عليها حيازة األرايض بتسجيل سندات ملكية، فإذا كان سند 
الذكر فحسب، قد ال يكون للمرأة أي رأي  امللكية حيتوي عىل اسم رب األرسة 
فيام يتعلق ببيع األرض أو تأجريها، حتى وإن كانت ملكية األرض مشرتكة بينهام 
احلالتني  أو يف  اإلنتاجية  األغراض  األرض يف  من  تستخدم جزًءا  املرأة  كانت  أو 
الدالئل  العرفية حليازة األرايض، فتشري  التي تسودها احلقوق  السياقات  أما  مًعا. 
إىل أن اخلصخصة ترسخ األرض يف أيدي هؤالء الذين يستطيعون تأكيد ملكيتهم 
هلا بنجاح، مثل قادة املجتمع وأرباب األرس الذكور، مما يكون غالًبا ضد مصلحة 
بحقوق  والتمتع  األرايض  عىل  باحلصول  يتعلق  فيام  املعدمات  الريفيات  النساء 
تعتمد  التي  املشرتكة  إىل ذلك، غالًبا ما ختضع األرايض  باإلضافة  االستخدام. 5 
للملكيات  الطبية  والنباتات  واألعالف  واملياه  الوقود  حطب  جلمع  النساء  عليها 
األقل آمنًا— بل إن احلكومة قد تصنف هذه األرايض »كأرايض بور«— ومن ثم 

فمن املرجح االستغناء عنها ألغراض استثامرية خارجية. 6

التفاوض بشأن التعاقد
والتفاوض عادًة بطرح مسألة حيازة األرايض وتنتهي يف  التشاور  تبدأ عملية 
آخر األمر بإبرام عقد حيدد رسمًيا بنود الصفقة. وال شك أن التباين الكبري يف كيفية 
إمتام هذه العملية ومدى وضع أطراف الصفقة وجهات النظر املحلية بعني االعتبار 
ذي تأثري هام عىل الرجال والنساء عىل حد سواء. وخالل املشاورات واملفاوضات 
الرسمية وغري الرسمية، قد ال يتم متثيل الرجال والنساء املحليني عىل نحو منصف 
بسبب قيود قانونية أو اجتامعية. فعىل سبيل املثال، يف إحدى دراسات ملزارع نخيل 
املزارع  إلقامة  املقاطعات  إىل  تأيت  التي  الرشكات  أن  تبني  إندونيسيا،  يف  الزيت 
القائمة والفوارق  غالًبا ما تعزز—ما مل تعمل عىل تفاقم—قواعد السلطة األبوية 
بني اجلنسني وذلك عن طريق االعتامد فقط عىل زعامء املجتمع الذكور ملساعدهتم 
وحل  املعلومات،  ونرش  املزارعني،  من  املالك  صغار  توقيعات  عىل  احلصول  يف 
املبدئية  املجتمعية  املشاورات  من  النساء  الرشكات  استثنت  بذلك  الرصاعات.7 

نظًرا النعدام األدوار القيادية امللموسة هلن يف املجتمع.
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التوظيف
قد ال يستفيد الرجال والنساء املحليني من فرص التوظيف أوالفرص املدرة للدخل 
اجلديدة بنفس القدر، والتي ُيشار إليها عادًة باعتبارها الثامر الرئيسية للزراعة واسعة 
النطاق. ومن األمهية بمكان معرفة ما إذا كان سيتم  التعاقد مع الرجال والنساء كعامل 
عىل  حد سواء نظًرا ألن املستثمرين أو املجتمعات املحلية يف بعض السياقات يعتقدون 
أن العمل مقابل أجر خمصص إىل حد كبري للرجال أومقترصعليهم. عالوة عىل ذلك، 
املحدودة—  املوارد  ذات  الريفية  تلك  سيام  وال  املجتمعات—  من  العديد  أن  نجد 
معروفة  بإعطاء األولوية لتعليم الفتيان عن تعليم الفتيات، مما يؤدي إىل احتامل وجود 
النساء  إحالة  الفوارق  هذه  شأن  ومن  البرشي.8  املال  رأس  يف  اجلنسني  بني  فوارق 
ربام  رسمًيا،  تعلياًم  املتاحة  الوظائف  تتطلب  وعندما  املهارات.  منخفضة  وظائف  إىل 
يكون توفري فرص أفضل لتعليم الفتيات هو اليشء الوحيد الذي يمكن  عمله لتعزيز 
املساواة. غري أنه من الرضوري التحقق فيام إذا كانت الوظائف تتطلب تعلياًم رسمًيا 
النساء.  مهارات  يف  الالزم  التحسن  يكفل  أن  املمكن  من  الكبار  تعليم  أن  أم  بالفعل 
بني  للموازنة  إضافًيا  محاًل  يتكبدن  الاليت  العامالت،  النساء  حتتاج  ذلك،  عن  فضاًل 
العمل ورعاية األطفال، إىل منشآت مالئمة لرعاية األطفال لكي يتسنى هلن املشاركة 

يف فرص العمل اجلديدة املتاحة. 

وبدالً من االستعانة بالسكان املحليني الستكامل القوى العاملة الالزمة لتشغيل 
املزارع كبرية احلجم ، قد يقرر املستثمرون  جلب عامهلم من البلدان األخرى لشغل 
ذلك  يلحق  أن  املمكن  ومن  مًعا.  االثنني  أو  اإلدارية  املناصب  أو  الدنيا  الوظائف 
هامشية  وظائف  يف  للعمل  حُيالون  قد  الذين  املحليني  والنساء  بالرجال  بالًغا  رضًرا 
أو يستبعدون متاًما من فرص العمل باملزارع الكبرية. باإلضافة إىل ما سبق، قد يطرح 
الذي  بالدور  يتعلق  فيام  بلدان أخرى وجهات نظرهم اخلاصة  القادمون من  املدراء 
قد  والذي  الزراعي،  اإلنتاج  يف  به   القيام  عليهن  يتعني  أو  به  القيام  النساء  تستطيع 
والوقود  القيمة  عالية  املحاصيل  بإنتاج  يتعلق  وفيام  السارية.  املعايري  مع  يتاميش  ال 
احليوي، فضاًل عن أنواع أخرى من الزراعة التجارية، ثمة اجتاه أيًضا نحو »التفريق 
النوعي« )Gendering( يف ختصيص املهام: حيث ينظر إىل النساء باعتبارهن أكثر 
»رشاقة«، ومن ثم يعهد إليهن بمهام مثل تقليم النباتات ورشها وتفريدها ثم ربطها، 
وهكذا يتم استبعادهن من األنشطة األفضل من حيث األجور، أو األقل نشاًطا، أو 
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ربام يكون إدخال طرق اإلنتاج اآللية بمثابة نعمة بالنسبة للرجال والنساء املحليني 
عىل حد سواء. ويف الوقت الذي قد يؤدي فيه االعتامد الكيل عىل املكننة إىل حتديد فرص 
العمل، من املمكن أن تساعد بعض األنظمة التي جتمع بني اليد العاملة واملكننة األمر 
الذي يؤدي  اىل استبعاد اجلزء األكثر إرهاًقا الذي كن يقمن به النساء من الناحية البدنية 
. 10 وأخرًيا، تتوقف مسألة ما إذا كان الرجال والنساء يستفيدون من املكننة وغريها 
من التقنيات اجلديدة أم ال عىل ما إذا كانت هناك زيادات متزامنة يف طلب العاملة، ويف 

فرص تطبيق التكنولوجيا خارج نطاق مرشوع االستثامر، واستهداف التقنيات. 

املزارعني املحليني املستثمرين بدياًل  التي تعقد مع  الزراعية  متنح عقود اإلتفاقات 
يف  متحكاًم  املزارع  يظل  التعاقدية،  الزراعة  اتفاقات  إطار  ففي  كبرية.  مزارع  إلنشاء 
األرض ويوافق عىل توفري أحد املنتجات بكمية ونوعية/ جودة حمددة خالل فرتة زمنية 
من  ثابتة  نسبة  توفري  أو  حمدد  بسعر  املحصول  رشاء  عىل  املستثمر  موافقة  نظري  حمددة 
املحصول للمزارع كقيمة إجياراألرض. غالًبا ما ُينظر إىل الزراعة التعاقدية باعتبارها 
خيار منصف لصغار املالك من املزارعني نظًرا ألهنا تكفل هلم إمكانية االحتفاظ بسيادة 
األرض مع االستفادة من أرضهم وعامهلم. بيد أن إمكانية حتقيق اإلنصاف بني اجلنسني 
املختلفة  العوامل  من  جمموعة  عىل  املعتمدة  التعاقدية  الزراعة  ترتيبات  تكفلها  التي 
وماهي  عليه  املتعاقد  اإلنتاج  نظري  التعويض  عىل  سيحصل  األرسة  أفراد  من  ومنها: 
املحاصيل التي سيتم استبداهلا باملنتجات اجلديدة. يف بعض احلاالت، يربم املستثمرون 
العقد فقط مع رب األرسة الذكر، بالرغم من كون العديد من أفراد األرسة من الذكور 
واإلناث يشتغلون عامال يف الزراعة عىل حد سواء. 11 ويذكر أن األدلة تشري اىل أن 

بعض الرجال يف أنظمة الزراعة التعاقدية قد استولوا عىل حماصيل النساء حيث باتت 
املستثمرون  يستهدف  عندما  أخرى،  ناحية  ومن   12 للربح.   إدراًرا  أكثر  املحاصيل 
مشاركةاإلناث، ويوفرون التدريبات ومدخالت اإلنتاج الالزمة هلن إىل جانب تعزيز 
املرشوعات املالئمة هلن، من املمكن أن تكون الزراعة التعاقدية أكثر ربحية للنساء. 13

اآلثار البيئية
من املمكن أن تؤدي أنظمة الزراعة واسعة النطاق والزراعة التعاقدية إىل حدوث 
آثار بيئية من شأهنا التأثري عىل الرجال والنساء املحليني. فعىل سبيل املثال، تؤدي زراعة 
املحصول الواحد إىل فقدان التنوع  احليوي، أي النباتات الربية التي يستخدمها الرجال 
يسبب  الزراعية  الكيامويات  استخدام  أن  كام  العالج.  أو  الغذاء  يف  املحليني  والنساء 
انتشار امللوثات التي قد تؤثر سلبًيا عىل الرتبة املحلية ونوعية املياه. واألهم من ذلك، 
قد تؤدي هذه امللوثات إىل التأثري بصورة خطرية عىل صحة أفراد املجتمع املحيل، وال 
تبني  التنظيف.  أو  للوقاية  الصحيحة  الطرق  املستثمرين  استخدام  عدم  حالة  يف  سيام 
األدلة أن األشخاص الذين يسيطرون عىل املزارع غالبا ال يوفرون عامالً—وخاصًة من 
اإلناث— مزودين بأجهزة محاية أو مدربني بقدًر كاًف عىل الكيامويات الزراعية، ناهيك 
عن ضعف متابعة التأثريات عىل صحة العامل وال سيام الصحة اإلنجابية لإلناث. 14  
باإلضافة إىل ذلك، من املرجح أن تتزاحم احلاجة إىل املياه لري اإلنتاج الزراعي الكبري 
اإلنتاج  احتياجات  لسد  املياه  إىل  احلاجة  مع  احليوي  الوقود  أو  الرئيسية  للمحاصيل 
الغذائي واملاشية واالستهالك املحيل. وربام تتأثر النساء بشكل مبارش أكثر ، بوصفهن 
واألعالف،  واحلطب  املياه  مجع  ذلك  يف  بام  املنزلية،  األعامل  عن  الطبيعي  املسؤول 

للتأثريات البيئية. 

إنتاج املحاصيل
ثمة مسألة أساسية أخرى تتمثل يف نوعية املحاصيل التي سيتم زراعتها يف األرض 
املحلية  واألسواق  املنزيل  االستهالك  بني  املحاصيل  تلك  ستقسم  وكيف  املعنية، 
الذرة  من  وكل  األرز  مثل  الرئيسية--  املحاصيل  زراعة  يتم  ما  عادًة  والصادرات. 
الصفراء والذرة البيضاء-- بغرض تصدير هذه املحاصيل إىل بلدان املستثمرين التي 
ُتصدر  السياقات،  بعض  يف  املحيل.  لإلنتاج  الالزمة  املياه  وموارد  األرايض  إىل  تفتقر 
املحيل،  الغذائي  األمن  هيدد  قد  الذي  األمر  املستثمر،  بلد  إىل  املنتجة  املحاصيل  مجيع 
املأجور. ويف بعض  العمل  إىل  الكفاف  املحلية من زراعة  العاملة  إذا حتولت  وال سيام 
احلاالت ، قد يباع جزء من املنتج يف األسواق املحلية أو يتم إعطاؤه إىل العامل املحليني. 
ويف حاالت أخرى، قد حتتفظ العاملة املأجورة من السكان املحليون  بنسبة من إنتاج 
الرئيسية فضاًل  املحصول كقيمة إجيارية أو أجر نظري عملهم. حيظى توافر املحاصيل 
لدى  بالغة  بأمهية  الرضورية  والفيتامينات  الغذائية  باملكونات  الغنية  املحاصيل  عن 
األرايض  صفقات  تتعلق  الغذائي لألرسة.  األمن  كأوصياء عىل  يعملن  الاليت  النساء 
والديزل  احليوي  اإليثانول  وقود  ذلك  يف  بام  احليوي،  الوقود  أنواع  بإنتاج  األخرى 
احليوي، والتي يتم إنتاجها عىل نحو متزايد يف البلدان النامية ثم بيعها يف السوق العاملية 
كبدائل ألنواع الوقود األحفوري. غري أن اإلنتاج احلرصي للوقود احليوي من املمكن 
أن يلحق الرضر باألمن الغذائي املحيل نظًرا لتحويل األرض واملياه من اإلنتاج الغذائي 
ورعي املاشية إىل إنتاج الوقود احليوي. 15 عادًة ما تتحول األرايض التي تستخدمها 
التهميش االجتامعي  الوقود احليوي، مما قد يسهم يف  إنتاج  املقام األول إىل  النساء يف 

واالقتصادي للنساء.

اخلدمات املساعدة
كجزء من صفقات األرايض املربمة، غالًبا ما يقدم املستثمرون خدمات مساعدة. 
ومن شأن االستثامرات املستهدفة يف البنى التحتية غري الزراعية، مثل إنشاء الطرق أو 
روابط للسكة احلديد أو تسهيالت املرافق، تبادل املنفعة مع املستثمرين الذين يسعون 
االجتامعية  احلركة  املحليني من خالل  السكان  وأفراد  اإلمدادات  إىل حتسني سالسل 
التعليم  مدارس  بتمويل  املستثمرين  بعض  يقوم  ذلك،  عىل  عالوة  القائمة.  واملالية 
أية  منافع عامة حملية أخرى مفيدة للسكان  العيادات أو  االبتدائي أو املستشفيات أو 
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سن  بلغن  الاليت  النساء  خاصة  بصورة  االستثامرات  هذه  مثل  تفيد  قد  املحليني. 
ناحية  من  هلم.  الصحية  الرعاية  وتوفري  أطفاهلن  تعليم  بمتابعة  املعنيات  أو  اإلنجاب 
إىل  تؤدي  ثم  ومن  للمديونية،  مصدًرا  الرشكة  متاجر  تصبح  أن  املمكن  من  أخرى، 

استمرار دوائر الفقر ما مل تكن رشوط التجارة واالئتامنات مالئمة.

مسؤوليات األطراف الفاعلة الرئيسية
والتي  سليم  نحو  عىل  تنفذ  التي  الكبرية  األرايض  صفقات  متنح  أن  املمكن  من 
للرجال والنساء عىل حد سواء من  النوع االجتامعي فرًصا  اهتامًما مالئاًم ألبعاد  تويل 
خالل توفري فرص جديدة للعمل وتوليد الدخل، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة. 
باإلضافة إىل ذلك، قد تساعد صفقات األرايض املعدة بدقة يف زيادة التوزيع املنصف 
من حيث النوع االجتامعي للموارد املحلية. كام ينتظر املستثمرون أيًضا االستفادة من 
صفقات األرايض التي تضع يف اعتبارها املدى الكامل للمهارات، وإمكانات العمل، 
واملستوى املعريف للرجال والنساء املحليني. غري أنه يف حالة إخفاق صفقات األرايض 
املمكن   من   ، االجتامعي  بالنوع  املتعلقة  واألبعاد  املحلية  السياقية  املسائل  تناول  يف 
لالستثامرات البقاء عىل الفوارق القائمة بني اجلنسني يف أحسن الظروف، واإلسهام يف 
زيادة حدة الفقر والرصاعات يف أسوأها. وال شك أن املستثمرين سيتكبدون خسائر 
تسببت يف حدوث  أو  السكان  لنصف عدد  الكامنة  الطاقات  ما جتاهلت خطتهم  إذا 

اضطراب داخل املجتمع.

ال تعد صفقات األرايض الكبرية مسائل معزولة، وإنام ترتبط بالعديد من السياسات 
املرتابطة، بام يف ذلك إستصالح األرايض وتوثيقها، واالستثامرات الزراعية، وسياسات 
املستثمرين  وجذب  اجلنسني،  بني  املساواة  لتعزيز  ترشيعات  إىل  باإلضافة  التجارة، 
إطار  اذا كان  ما  التحدي يف  معرفة  ثم، يكمن  املحتملني وتنظيم االستثامرات. ومن 
السياسة متامشيا مع التنمية الزراعية ويؤثر عىل صفقات األرايض، باإلضافة إىل معرفة 
كيف سيصبح النوع االجتامعي جزًءا ال يتجزأ من هذا اإلطار، بدالً من أن يكون فكرة  

تيل الحقا.

•  من املمكن أن يساعد إستصالح األرايض وتوثيقها عىل تأمني حقوق األرايض 
القائمة املكفولة للمستخدمني، وبالتايل ضامن استفادة الرجال والنساء عىل حد سواء 
من بيع األرض أو تأجريها. كام أن تضمني أسامء )وصور( كل من الزوج والزوجة، كام 
كان احلال يف إثيوبيا، من شأنه محاية األرايض من قيام أحد الزوجني باالستيالء عليها.

يف  التحتية  البنى  يف  واالستثامرات  الزراعية  البحوث  تؤدي  أن  املمكن  من    •
واملعاجلة  اإلنتاج  عوامل  توفري  بتحسني  اخلاص  االستثامر  جانب  إىل  النامية،  البلدان 
والتسويق، إىل زيادة إنتاجية مستخدمي األرايض من الرجال والنساء دون التنازل عن 

أرضهم للمستثمرين اخلارجيني.

والتي  واالستثامر،  التجارة  سياسات  تكون  أال  البلدان  تضمن  أن  املمكن  •  من 
حيازة  عىل  املستثمرين  تشجع  التي  واحلوافز  األرايض  صفقات  ربحية  عىل  تؤثر 
احلاليني  املحليني  املنتجني  متحيزة ضد  الالزم،  الطعام  للحصول عىل  كأداة  األرايض 

من الرجال والنساء.

•  من املمكن أن يؤدي وضع الترشيعات الرامية إىل دعم املساواة بني اجلنسني—
تعزيز  إىل  املحلية—  احلكومات  إجراءات  يف  أو  املرياث  مسألة  يف  املثال  سبيل  عىل 
اإلرشاد  مثل  احلكومية  اخلدمات  جيعل  مما  التفاوضية،  وقدراهتن  النساء  صوت 

وتسجيل األرايض أكثر مراعاة للمساواة بني اجلنسني.

املجتمع الدويل
التنمية والسياسات واألبحاث لوضع  ثمة فرصة أمام املجتمع الدويل عىل صعيد 
والتوجيهات  املعايري  تتضمن  أن  ينبغي  األرايض.  بصفقات  يتعلق  فيام  ثابتة  توقعات 
املفاوضات  يف  اجلنسني  بني  املساواة  تعزز  أحكاًما  األرايض  صفقات  بشأن  الدولية 
عمليات  بمراقبة  للحوكمة  دولية  هيئة  تقوم  أن  املمكن  ومن  والتوظيف.  والعقود 

تنفيذ صفقات األرايض أو تصنيف أداء املستثمرين خالل الفرتة املاضية عرب جمموعة 
هذه  نرش  يتعني  كام  االجتامعي.  النوع  مراعاة  ذلك  يف  بام  املؤرشات—  من  متنوعة 
املثال  املتعلقة هبا، عىل سبيل  املعلومات  من  املستثمرين وغريها  األحكام وتصنيفات 
يف موقع مألوف عىل الويب يستطيع املستثمرون واحلكومات واملنظامت غري احلكومية 

)NGOs( واملجتمعات الرجوع إليه. 

باإلضافة إىل ذلك، يلعب جمتمع البحث الدويل دوًرا قياًم فيام يتعلق بدراسة الثغرات 
املعرفية التي هتم املانحني واملستثمرين واحلكومات وذلك من خالل إجراء أبحاث عىل 
التأثريات املتعلقة بالنوع االجتامعي لصفقات األرايض. وعىل نفس الشاكلة، يستطيع 
واملجتمعات  احلكومات  من  كل  قدرات  تعزيز  مسألة  دعم  الدويل  اإلنامئي  املجتمع 
املحلية من أجل ادراج املسائل املتعلقة بالنوع االجتامعي يف عمليات التفاوض بشأن 
صفقات األرايض وتنفيذها. غري أن هناك  جتارب عملية حمدودة فيام يتعلق بالتأثريات 
املتباينة لصفقات األرايض الكبرية عىل كل من الرجال والنساء من ناحية وعن اثارها 
بيانات تفصيلية  إىل  املستقبلية  ناحية أخرى. حتتاج األبحاث  الريف من  الفقر يف  عىل 
الوقت  استخدام  فيام خيص  االجتامعي وذلك  النوع  االجتامعي موزعة حسب  للنوع 
كيفية  متابعة  عن  فضاًل  األرض،  حيازة  قبل  والدخل  اإلنتاج  أمور  يف  القرار  واختاذ 
تغري هذه النتائج خالل فرتة صفقة األرض. ومن شأن دراسات احلالة التفصيلية التي 
تقوم عىل أبحاث ميدانية قوية توفري فهم أفضل ملختلف السياقات التي يتم فيها عقد 

صفقات األرايض.

احلكومات الوطنية
طريق  عن  باملجتمعات  اخلاصة  امللكية  حقوق  تعزيز  الوطنية  احلكومات  تستطيع 
بدون  للمستثمرين  األرايض  تعطى  لكي ال  املشاع  واألرايض  العرفية،   احليازة  إقرار 
إمكانية  احلكومات  تضمن  أن  ينبغي  ذاته،  الوقت  ويف  املحليني.  املستخدمني  موافقة 
حيازة النساء لألرايض ومشاركتهن يف أية برامج لتسجيل سندات ملكية األرايض أو 
توثيقها، مثل أن يتم ذلك من خالل احليازة املشرتكة لألرايض ورشوط موافقة األزواج. 
عالوة عىل ذلك، من املمكن أيًضا أن تدعم احلكومات الوطنية وجود سوق عمل نزهية 
ولوائح للتوظيف من خالل وضع اللوائح أو تعزيزها لضامن صحة وسالمة العاملني 
للنوع االجتامعي )بام يف ذلك منح إجازة  تبًعا  الزراعة واحليلولة دون وجود متييز  يف 
الألمومة(. وعند إجراء مفاوضات مع املستثمرين، يتعني عىل احلكومات الوطنية أخذ 

أفعال وأداء املستثمرين بعني االعتبار عند إجازة الصفقات.

اجتامعات  بعقد  املحليني  املستثمرين  قيام  اشرتاط  إىل  الوطنية  احلكومات  حتتاج 
للمراقبة.  خاضعة  تكون  وأن  سواء  حد  عىل  والرجال  النساء  مع  وتفاعلية  شاملة 
ذلك  يف  بام  برصامة—  العمل  قوانني  تطبيق  أيًضا  الوطنية  احلكومات  عىل  يتعني  كام 
القوانني املتعلقة بالصحة والسالمة— وأن هتدف اىل االستثامر يف جمال اخلدمات العامة 

واملجتمعات.

احلكومات املحلية واملجتمعات واملجتمع املدين
ومنظامت   ،)NGOs( احلكومية  غري  واملنظامت  املحلية،  احلكومات  عىل  يتعني 
يف  اجلنسني  بني  املساواة  بتحقيق  يتعلق  فيام  به  املنوطة  بالدور  القيام  املدين  املجتمع 
صفقات األرايض عن طريق إقرار حقوق األرايض التقليدية ملستخدمي األرض من 
الذكور واإلناث )وليس فقط أرباب األرس من الذكور(، وال سيام عند توثيق األرايض. 
املفاوضات  يف  املشاركة  املحيل  املجتمع  فئات  أو  املحلية  احلكومات  تعمل  أن  ينبغي 
يف  سواء  حد  عىل  والرجال  النساء  تضمني  عىل  األرايض  صفقات  بشأن  املنعقدة 
عمليات التشاور والتفاوض. ويف الوقت ذاته، ينبغي أن تركز املنظامت غري احلكومية 
عىل املستوى املحيل أو املنظامت القائمة عىل املجتمع أو فئات املجتمع املحيل عىل تعزيز 
القدرات من خالل منح دورات يف حمو األمية القانونية أو غريها من التدريبات ذات 
الصلة عىل حقوق امللكية والعقود لكي يتسنى إعداد النساء للمشاركة يف املفاوضات 
والدفاع عن حقوقهن. كام ينبغي أن تقوم هذه الفئات أيًضا بإتاحة فرص التعليم التي 

ستؤهل النساء والفتيات للحصول عىل وظائف أفضل عىل مستويات إدارية أعىل.
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املستثمرون املحليون والدوليون
يتأتى عقد صفقات أرايض تراعي حتقيق اإلنصاف بني اجلنسني، يتعني عىل  لكي 
واإلناث  الذكور  من  املجتمع  ألفراد  احليازة  عملية  عن  معلومات  نرش  املستثمرين 
من نرش  إىل نطاق واسع من اجلامهري )بدالً  التي تصل  القنوات اإلعالمية  من خالل 
املعلومات من خالل قادة املجتمع الذكور فحسب(. وكذلك، حيتاج املستثمرون إىل 
وطويلة  قصرية  واالحتياجات  األهداف  بشأن  املحليني  والنساء  الرجال  مع  التشاور 
ا ألن الوضع السابق سيشكل إىل حد كبري الكيفية  األجل خالل عملية احليازة. ونظًرً
املستثمرون إىل وضع نظام  التي ستؤثر هبا صفقات األرايض عىل املجتمعات، حيتاج 
حيازة  )قبل  املرجعية  التفصيلية  البيانات  استخدام  ينبغي  والتقييم:  للمراقبة  فعال 
وتوليد  واإلنتاج،  الوقت،  استخدام  حول  االجتامعي  بالنوع  تتعلق  التي  األرض( 
الدخل، والتحكم يف الدخل ملراقبة كيفية تغري هذه النتائج بمرور الوقت عىل فرتات 
التأثريات  لتقييم  بمتابعة طويلة األجل  املستثمرون  يقوم  أن  ينبغي  منتظمة، كام  زمنية 

التي قد ال تكون واضحة تتضح عىل املدى القصري. 

وبعد عقد الصفقة، ال بد للمستثمرين من مواصلة العمل من أجل حتقيق املساواة 
بني اجلنسني. عالوة عىل ذلك، ينبغي أن يستهدف مستثمرو الزراعة التعاقدية املزارعني 
وتوفري  فحسب(  الذكور  األرس  أرباب  )وليس  سواء  حد  عىل  والذكور  اإلناث  من 
بالتقنيات  علاًم  والنساء  الرجال  بإحاطة  قيامهم  لضامن  املناسبة  اإلرشادية  اخلدمات 
صفقات  تسفر  عندما  صحيح.  نحو  عىل  بالزراعة  املتعلقة  واملعلومات  اجلديدة 
التدابري لضامن  اختاذ عدد من  إىل  املستثمرون  إقامة مزارع كبرية، حيتاج  األرايض عن 
حتقيق املساواة بني اجلنسني عىل مستوى العمل. ومن بني هذه التدابري توظيف الرجال 
والنساء املحليني للعمل كعاملة مأجورة يف املناصب ذات عقود ثابتة )بدالً من توظيفهم 

كعامل مؤقتني أو عابرين(؛ وتكليف املوظفني الذكور واإلناث بمهام تقوم عىل التقييم 
»الذكور«  لوظائف  النمطية  األفكار  من  بدالً  املهام  وقدرات  ملتطلبات  الصحيح 
واإلناث.  الذكور  من  املوهوبني  املوظفني  ترقية  فرص  تأمني  عن  فضاًل  و«اإلناث«؛ 
باإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن يوفر املستثمرون معدات السالمة املناسبة جلميع األنشطة 
التي قد تتضمن مواد خطرة. كام يتعني عليهم أيًضا توفري مرافق رعاية األطفال لزيادة 
احتامالت مشاركة النساء يف القوى العاملة، وحتسني التنقل الوظيفي للنساء، وتقليل 
احتامالت عمل األطفال. ومن املمكن أن تؤدي إتاحة خدمات جمتمعية أخرى، مثل 
الرعاية الصحية والتعليم، والتي تفيد اجلامعات املهمشة-- بام يف ذلك النساء-- إىل 
حد كبري يف عقد صفقات أرايض تراعي حتقيق املساواة بني اجلنسني. وينبغي أال تؤدي 
التنمية احلديثة إىل انخفاض كمية املياه أو نوعيتها بالنسبة للمستخدمني املحليني؛ وإذا 
حدث ذلك، ينبغي أن يوفر املستثمرون إمداد حمسن للمياه )من خالل اآلبار العميقة أو 
أنظمة مياه األنابيب، عىل سبيل املثال(. ربام تبدو مسألة حتقيق املساواة بني اجلنسني يف 
صفقات األرايض وكأهنا تؤدي إىل زيادة الوقت وتكاليف العملية عىل املدى القصري، 
بالنسبة جلميع األطراف  العام لصفقات األرايض  النجاح  غري أهنا تعد حتمية لضامن 

الفاعلة املعنية.
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